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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
dovoluji si Vás informovat, že v návaznosti na aktuální dění na Ukrajině a příchod ukrajinských
občanů do ČR pro Vás Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační a
metodickou podporu. Situace se vyvíjí každým dnem a my všichni budeme muset flexibilně
reagovat na aktuální požadavky. Chci Vás ujistit, že vše intenzivně řešíme ve spolupráci
s ostatními ministerstvy a relevantními organizacemi, snažíme se předvídat problémové
situace a hledat včas řešení.
Spolu s tímto dopisem jste do datových schránek obdrželi dva materiály. První materiál
Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR se zaměřuje na konkrétní postupy při začleňování dětí a žáků
do kolektivu a pravidla pro jejich zařazování do škol. Materiál obsahuje také užitečné odkazy
ke zvládání jazykových bariér a ke vzdělávání žáků cizinců a důležité kontakty.
Druhý materiál Příručka pro školy v době katastrofické události připravil Národní ústav
duševního zdraví. Vznikl jako zdroj informací pro pedagogy základních a středních škol. Nabízí
aktivity, které je možné s žáky podnikat, a materiály, které napomohou otevírat citlivá témata
ve školním kolektivu. Věříme, že pro školy bude tento materiál přínosný při předcházení
konfliktů v třídních kolektivech a v péči o duševní zdraví žáků.
Naším cílem je, abyste informace od nás měli včas, srozumitelné a na jednom místě. A zároveň
Vám chceme poskytnout potřebnou metodickou podporu.
Proto jsme spustili novou sekci na metodickém portálu https://www.edu.cz/ukrajina/,
k dispozici Vám je každý všední den od 8 do 16 metodická linka 234 811 246 a své dotazy
můžete psát na e-mail ukrajina@msmt.cz.
S pozdravem a přáním mnoha sil Vám i Vašim kolegům
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