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Zápis z jednání 

Výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec 
 

  Datum:                      24. března 2022 

Přítomni: 9 (výbor je usnášení schopný) 

Mgr. Pavel Coufal; Mgr. Šárka Prachařová; Bc. Martina Teplá; Mgr. Zuzana 

Tachovská; Mgr. Věnceslava Drábková; Ing. Jan Puhal; Mgr. Radka Benešová; Matyáš 

Moc; Daniel Ragín 

Omluveni: 4 

Petr Dvořák; Ing. Jarmila Levko ; Mgr. Barbora Junková; Mgr. Andrea Gardoňová 

Neomluveni:  

 

Hosté: 

Veřejnost: 

PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D.; Mgr. Pavel Kalous 

/ 

 

Program jednání: 

1) Kontrola zápisu a úkolů 

2) Problematika související s válkou na Ukrajině 

3) Různé 

 

      1)  Kontrola zápisu a úkolů 

       Lednový zápis byl přijat bez připomínek. 

Členové výboru neměli připomínky k programu jednání. 

 

2) Problematika související s válkou na Ukrajině 

Ivan Langr 

Na místo faktického přijímání dětí ke vzdělávání jdeme cestou zřizování adaptačních tříd (AT), 

kde jsou děti seznamováni se základy českého jazyka, jsou jim zajišťovány volnočasové 

aktivity a místopis. Důležité jsou socializační aktivity, prostor pro kreativní činnost, sport a 

pohyb v přírodě – to vše vnímáme vhodné zajistit dětem z UA v prvních měsících pro jejich 

psychickou pohodu a postupnou adaptaci na život v nové zemi. 

Organizované adaptační třídy/skupiny jsou otevírány v základních školách pro děti ve věku 

povinné školní docházky, a to ve školách kde je disponibilní kapacita (v mateřských školách 

volná kapacita bohužel není): ZŠ Broumovská (2), ZŠ Barvířská (1 + 1 adaptační třída pro děti 

MŠ v posledním ročníku před nástupem do základní školy), ZŠ Vrchlického (2), ZŠ Kaplického 

v prostorách TUL Mařanova (1 v prostorách jsou ubytované matky s dětmi a zároveň zde jsou 

umístěny waldorfské třídy ZŠ Kaplického), ZŠ Švermova (2), ZŠ 5. května (1).  

V průběhu dubna budou otevřeny další adaptační třídy, a to na ZŠ Aloisina výšina (1), ZŠ 

Česká (1), ZŠ Dobiášova (1), ZŠ Husova (1), ZŠ Ještědská (1), ZŠ Lesní (1), ZŠ Na Výběžku 

(1), ZŠ Sokolovská (1), ZŠ 5. května (další 1).  

Metodického vedení se ujaly ředitelky ZŠ 5. května a ZŠ Husova. 

Výdaje na provoz adaptačních skupin jsou hrazeny z prostředků zřizovatele. 

Info MŠMT 

 

https://www.edu.cz/ukrajina/faq-ukrajina/
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Zápis ke vzdělávání do MŠ a ZŠ od září 2022 proběhne pro UA děti ve zvláštním termínu, 

který je daný zákonem č. 67/2022 (lex Ukrajina) v rozpětí od 1. 6. - 15. 7. 2022. Pro základní 

školy zřizované SML jsme ve spolupráci s řediteli ZŠ určili termín zápisu 2. června, pro 

mateřské školy SML jsme ve spolupráci s řediteli MŠ určili termín 9. června 2022. (pro české 

děti proběhne zápis v běžném termínu, a to pro ZŠ 21. dubna a pro MŠ 10. května) 

Metodické komentáře k zákonu lex ukrajina 

 

Příští zasedání Výboru pro vzdělávání ZM Liberec se koná ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 16:00 hodin, 

a to v zasedací místnosti č. 11 historické budovy radnice. V případě změny formy zasedání budete 

informováni spolu s pozvánkou. 

Zapsala: Mgr. Martina Špringlová, tajemnice Výboru pro vzdělávání ZM Liberec 

Ověřila:  Mgr. Šárka Prachařová, předsedkyně Výboru pro vzdělávání ZM Liberec 

https://www.edu.cz/methodology/metodicke-komentare-k-zakonu-lex-ukrajina-pro-oblast-regionalniho-skolstvi/

