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ÚVOD
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“), na základě usnesení vlády ze dne
30. března 2022 č. 261 připravuje zveřejnění dvou výzev na realizaci podpory rozvoje dovednos tí
v českém jazyce pro děti cizince1 migrující z Ukrajiny a na realizaci volnočasových adaptačních skupin pro
děti cizince migrující z Ukrajiny. Výzvy budou zaměřené na snižování negativních dopadů spojených
s válečným konfliktem. Z výzev budou podpořeny jazykové kurzy i adaptační skupiny realizované
v souladu s podmínkami výzev v období od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022. Výzvy budou koncipovány dle
§ 14 odst. 6 písm. b) rozpočtových pravidel, kdy tzv. způsobilé výdaje budou stanoveny formou
jednotkových nákladů (šablon).

1

osoba, které byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí
Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob
z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana (dále jen „ dítě cizinec“).

2

JAZYKOVÉ KURZY PRO DĚTI CIZINCE MIGRUJÍCÍ Z UKRAJINY 2022
Výzva „Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“ bude zaměřena na podporu
intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let migrující z Ukrajiny. Účelem výzvy bude
zejména zvýšit jazykové dovednosti v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání
z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka.
V rámci této výzvy bude podpořena aktivita „intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka“.
Cílem této aktivity bude poskytnout dětem cizincům intenzivní výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ)
a odstranit zásadní bariéru dítěte s odlišným mateřským jazykem při dosažení školního úspěchu
a podpořit úspěšné začlenění a adaptování se v kolektivu vrstevníků. Kurz může probíhat kdykoliv během
dne.
Oprávněným žadatelem této výzvy budou veřejné vysoké školy, právnické osoby vykonávající činnost
školy a školského zařízení zapsané ve školském rejstříku, územní samosprávné celky, městské části
hl. m. Prahy a dobrovolné svazky obcí.

INTENZIVNÍ JAZYKOVÉ KURZY ČEŠTINY JAKO DRUHÉHO JAZYKA
Výstup

Jazykový kurz – blok 80 vyučovacích hodin2 češtiny jako druhého jazyka.

Jednotkový náklad

53 000 Kč

Specifické podmínky

Aktivita je určena pro děti cizince od 14 do 18 let a musí být realizována
mimo školní vyučování. Děti, které se neúčastní vzdělávání ve škole
zapsané ve školském rejstříku, mohou absolvovat aktivitu po celý den.
Minimální intenzita výuky ČDJ je stanovena v rozsahu 2 vyučovací
hodiny denně, a maximální intenzita v rozsahu 4 hodiny denně, min. 4
dny v týdnu.
Minimální počet dětí v jedné skupině kurzu je 4, maximální počet dětí
v jedné skupině kurzu je 10. Počet zapsaných dětí v kurzu se může
během jeho realizace měnit.
Žadatel je povinen vést docházku jednotlivých účastníků kurzu.
Započítaná bude pouze osoba s minimální docházkou alespoň 75 % 3 .
Kurz češtiny vede lektor či jiná osoba, která bude žadatelem určena.
Výběr osoby k vedení kurzu je plně v kompetenci žadatele.
U dětí účastnících se aktivity proběhne po absolvování jazykového
kurzu ověření úrovně jazykových dovedností v českém jazyce4 .

2

Vyučovací hodina je 45 minut výuky.
Za osobu s minimální docházkou alespoň 75 % se považuje i účastník kurzu, který vzdělávání zanechal prokazatelně
z důvodu změny místa pobytu.
4 Úspěšné dosažení vyšší jazykové úrovně není podmínkou pro uznatelnost výstupu aktivity. Jedná se pouze
o zpětnovazebný údaj pro dítě účastnící se aktivity.
3

3

Děti účastnící se kurzu budou mít povinnost zpětnovazebného
hodnocení výuky v kurzu na předem definovaném formuláři, který
MŠMT připraví.
Dokladování výstupu
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1. závěrečná zpráva obsahující informaci o dosažené úrovni českého
jazyka dětí cizinců a závěrečné shrnutí úspěšnosti vzdělávání;
2. čestné prohlášení žadatele o tom, že kurz navštěvují min. 4 děti
cizinci;
3. životopis lektora obsahující nejvyšší dosažené vzdělání, úroveň
znalostí českého jazyka, pracovní praxi;
4. záznam kurzu, který bude obsahovat min. tyto informace o kurzu:
 celkový počet registrovaných dětí k datu konání každé lekce,
 počet přítomných dětí v každé lekci5 ,
 stručný popis náplně/průběhu lekce,
 jméno a příjmení vedoucího kurzu,
 datum a čas konání každé lekce,
 termín zahájení a ukončení kurzu;

Lekce je složena z vyučovacích hodin, počet hodin v lekci určí subjekt realizující aktivitu.

4

ADAPTAČNÍ SKUPINY PRO DĚTI CIZINCE MIGRUJÍCÍ Z UKRAJINY 2022
Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince 6 migrující z Ukrajiny 2022 bude zaměřena na podporu
volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let migrující z Ukrajiny, které pobývají v ČR.
Účelem výzvy bude zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí,
podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup
do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí.
Oprávněným žadatelem v této výzvě budou veřejné vysoké školy, právnické osoby vykonávající činnost
školy a školského zařízení zapsané ve školském rejstříku, územní samosprávné celky, městské části
hl. m. Prahy a dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky
a dobrovolnými svazky obcí a nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží.
V rámci této výzvy budou podpořeny tři aktivity:
a) Aktivita A – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 6 let věku,
b) Aktivita B – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 6 do 15 let věku,
c) Aktivita C – Volnočasové adaptační aktivity pro děti cizince od 3 do 15 let věku organizované
obcemi I. a II typu.

6

osoba, které byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí
Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob
z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana (dále jen „ dítě cizinec“).

5

AKTIVITA A – VOLNOČASOVÉ ADAPTAČNÍ SKUPINY PRO
OD 3 DO 6 LET VĚKU

DĚTI

CIZINCE

Cílem této aktivity bude podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce,
adaptaci, socializaci, duševní pohodu a duševní zdraví dětí cizinců od 3 do 6 let migrujících z Ukrajiny
a snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem, které pobývají v ČR.
Výstup

Blok 20 hodin 7 volnočasových aktivit s doprovodným
řečových dovedností u dětí cizinců.

Jednotkový náklad

15 000 Kč

Specifické podmínky

Aktivita je určena pro nejméně 12 dětí a maximálně pro 24 dětí cizinců
od 3 do 6 let, které nejsou dětmi či žáky mateřské nebo základní školy,
s možností doprovodu rodiče či jiné pečující osoby. V průběhu letních
prázdnin mohou být do aktivity zapojeny i děti cizinci, které jsou dětmi
nebo žáky mateřské nebo základní školy.

rozvojem

Aktivita musí být realizovaná v rozsahu minimálně 20 hodin, a to po
dobu po sobě jdoucích 5 pracovních dní s možností nerovnoměrnéh o
hodinového rozložení v jednotlivých dnech a přerušení ve dny státní
svátky, pracovního volna a klidu.
Dětem je poskytováno stravování a pitný režim přiměřeně délce trvání
programu.
Součástí aktivity musí být podpora rozvoje řečových dovednos tí
v českém jazyce.
Po celou dobu realizace je aktivita zajištěna 2 zletilými svéprávnými
osobami, z nichž alespoň jedna musí být rodilým mluvčím českého
jazyka nebo ovládat český jazyk v úrovni B2 CEFFR.
Dokladování výstupu
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1. čestné prohlášení statutárního orgánu o zapojení dětí cizinců
a splnění jazykového požadavku, alespoň u jedné osoby, která vede
skupinu;
2. životopisy osob, které vedou adaptační skupinu, s uvedením
nejvyššího dosaženého vzdělání, předchozí pracovní praxe a úrovně
znalosti českého jazyka;
3. doklad o průběhu adaptační skupiny obsahující minimálně:
 seznam přítomných dětí v každém dni;
 jména osob, které vedou program adaptační skupiny;
 stručný popis aktivit;
 data a časy konání adaptační skupiny;

Za hodinu je považováno 60 minut volnočasových výchovně vzdělávacích aktivit.
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AKTIVITA B – ADAPTAČNÍ VOLNOČASOVÉ SKUPINY PRO
OD 6 DO 15 LET VĚKU

DĚTI

CIZINCE

Cílem této aktivity bude podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce,
adaptaci, socializaci, duševní pohodu a duševní zdraví dětí cizinců od 6 do 15 let migrujících z Ukrajiny
a snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem, které pobývají v ČR.
Výstup

Blok 20 hodin 8 volnočasových výchovně vzdělávacích aktivit
s doprovodným rozvojem jazykových dovedností v českém jazyce u dětí
cizinců.

Jednotkový náklad

15 000 Kč

Specifické podmínky

Aktivita je určena pro minimálně 15 dětí cizinců ve věku 6–15 let, které
nejsou dětmi či žáky mateřské nebo základní školy. V průběhu letních
prázdnin mohou být do aktivity zapojeny i děti cizinci, které jsou dětmi
nebo žáky mateřské nebo základní školy.
Aktivita musí být realizovaná v rozsahu minimálně 20 hodin, a to po
dobu po sobě jdoucích 5 pracovních dní s možností nerovnoměrnéh o
hodinového rozložení v jednotlivých dnech a přerušení ve dny státní
svátky, pracovního volna a klidu.
Dětem je poskytováno stravování a pitný režim přiměřeně délce trvání
programu.
Součástí aktivity musí být podpora rozvoje jazykových dovednos tí
v českém jazyce v minimálním rozsahu 10 hodin.
Po dobu realizace je aktivita zajištěna 2 zletilými svéprávnými osobami,
z nichž alespoň jedna musí být rodilým mluvčím českého jazyka nebo
ovládat český jazyk v úrovni B2 CEFFR.

Dokladování výstupu
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1. čestné prohlášení statutárního orgánu o zapojení dětí cizinců
a splnění jazykového požadavku, alespoň u jedné osoby, která vede
skupinu;
2. životopisy osob, které vedou adaptační skupinu s uvedením
nejvyššího dosaženého vzdělání, předchozí pracovní praxe a úrovně
znalosti českého jazyka;
4. doklad o průběhu adaptační skupiny obsahující minimálně:
 seznam přítomných dětí v každém dni;
 jména osob, které vedou program adaptační skupiny;
 stručný popis aktivit;
 data a časy konání adaptační skupiny;

Za hodinu volnočasových výchovně vzdělávacích aktivit je považováno 60 minut času.
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AKTIVITA C – VOLNOČASOVÉ ADAPTAČNÍ SKUPINY PRO DĚTI CIZINCE
OD 3 DO 15 LET VĚKU ORGANIZOVANÉ OBCEMI I. A II. TYPU
Cílem této aktivity bude podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce,
adaptaci, socializaci, duševní pohodu a duševní zdraví dětí cizinců od 3 do 15 let migrujících z Ukrajiny
a snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem, které pobývají v ČR.
Výstup

Blok 20 hodin 9 volnočasových aktivit s doprovodným
řečových dovedností u dětí cizinců.

Jednotkový náklad

7 500 Kč

Specifické podmínky

O jednotku mohou žádat pouze obce I. nebo II. typu.

rozvojem

Aktivita je určena pro nejméně 8 dětí a maximálně pro 12 dětí ve věku
od 3 do 15 let, které nejsou dětmi či žáky mateřské nebo základní školy.
V průběhu letních prázdnin mohou být do aktivity zapojeny i děti
cizinci, které jsou dětmi nebo žáky mateřské nebo základní školy.
Aktivita musí být realizovaná v rozsahu minimálně 20 hodin, a to po
dobu po sobě jdoucích 5 pracovních dní s možností nerovnoměrnéh o
hodinového rozložení v jednotlivých dnech a přerušení ve dny státní
svátky, pracovního volna a klidu.
Dětem je poskytováno stravování a pitný režim přiměřeně délce trvání
programu.
Součástí aktivity musí být podpora rozvoje řečových a jazykových
dovedností v českém jazyce.
Po celou dobu realizace aktivity je výchovně vzdělávací aktivita
zajištěna alespoň 1 zletilou svéprávnou osobou, která je rodilým
mluvčím českého jazyka nebo ovládá český jazyk v úrovni B2 CEFFR.
Dokladování výstupu
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1. čestné prohlášení statutárního orgánu o zapojení dětí cizinců
a splnění jazykového požadavku, alespoň u jedné osoby, která vede
adaptační skupinu;
2. životopisy osob, které vedou adaptační skupinu s uvedením
nejvyššího dosaženého vzdělání, předchozí pracovní praxe a úrovně
znalosti českého jazyka;
5. doklad o průběhu adaptační skupiny obsahující minimálně:
 seznam přítomných dětí v každém dni;
 jména osob, které vedou program adaptační skupiny;
 stručný popis aktivit;
 data a časy konání adaptační skupiny;

Za hodinu je považováno 60 minut volnočasových výchovně vzdělávacích aktivit.

