NPI Plzeň - podpora při adaptaci dětí/žáků z Ukrajiny
Základní informace k začleňování a podpoře ukrajinských dětí/žáků naleznete na stránce
MŠMT – https://www.edu.cz/ukrajina/
Najdete zde:
1. Příručku pro začleňování dětí/žáků - https://www.edu.cz/methodology/vzdelavaniukrajinskych-deti-v-cr/
2. Příručka pro školy v době katastrofické události
https://www.edu.cz/methodology/prirucka-pro-skoly-ukrajina/
Dále si dovolujeme doporučit:
Webové portály NPI ČR
• https://www.npi.cz/aktuality/5858-valka-na-ukrajine-informace-pro-skoly
• https://cizinci.npi.cz/ nabízí:
1. přeložené dokumenty – podívejte se co vše je v nabídce, dokumenty jsou ve
formátu word a pdf, je možné je tedy upravit, a to co se pro Vaši školu nehodí vymazat.
Soupis vybraných dokumentů i s odkazy:
české a ukrajinské verze pro MŠ.
české a ukrajinské verze pro ZŠ
2. Informace o službě NPI ČR adaptační koordinátor.
3. Informace o službě NPI ČR tlumočení a překlady.
4. Integrace – Krabička první záchrany pro učitele
5. Informace k systému jazykové přípravy pro cizince (vyhlášky, metodické pokyny)
6. Metodické materiály pro výuku ČDJ
7. Kurikulum ČDJ (pro MŠ a ZŠ)
8. Nabídka vzdělávacích akcí
9. Nový podcast NPI ČR – Jak hovořit s dětmi o válce
Zajímavé odkazy:
https://shkola.cz/ - Pomoc s hledáním školy pro děti Ukrajinců
http://lekariproukrajinu.cz/ - bezplatná lékařská péče
https://www.pomahejukrajine.cz/ - portál, který propojuje nabídku služeb dobrovolníků s
poptávkou adresátů pomoci (mohou využít školy), možnost registrace pro školy – pro
registraci stačí vyplnit tento formulář.
Materiály, letáky a videa pro školy
• Válka na Ukrajině (ČT Edu)
• Válka na Ukrajině – podpora a užitečné materiály pro pedagogy (Člověk v tísni)
• Jak mluvit s dětmi o válce (Locika)
• Materiály o válce a dětech v ukrajinštině (Locika)
• Ukrajina na školách (projekt Samet na školách)
Instituce a organizace v Plzeňském kraji
Krajský úřad Plzeňského kraje – rozcestník Pomoc Ukrajině, od 10. 3. zde budou k dispozici
aktuální informace pro oblast školství
Magistrát města Plzně – najdete zde manuál Začleňování ukrajinských dětí do
mateřských a základních škol, Pomoc Ukrajině,
Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola – cílová skupina podpory jsou mladiství ve
věku 15 – 20 let
Centrum na podporu integrace cizinců – poskytuje pomoc v rámci KACPU v oblasti
poradenství, ubytování, tlumočení. Bližší informace: hlavní pobočka Plzeň, Plzeňský kraj

Poradna pro uprchlíky - Diecézní charita Plzeň – dobrovolnická činnost (tlumočení, potraviny,
ubytování), poradenství, kurzy češtiny (online) pro děti i pro dospělé
FPE ZČU - databáze dobrovolníků, převážně studentů FPE (doučování žáků, hlídání dětí
atp.), k dispozici na magistrátu, odbor školství; online konzultace ohledně výuky češtiny pro
cizince (materiály apod.) - Mgr. Dita Macháčková (ditam@kcj.zcu.cz)
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. – dobrovolnická činnost zaměřená na pomoc v rodinách

