
Zápis ze  setkání “Poradní platformy vedení MČ Praha 10 pro oblast integrace”  

dne 13. 9. 2022 

Datum, čas: 13. 9. 2022 od 9 do 12:30 hodin 

Místo: Vršovické literární centrum Waldes 

Přítomni 

Za MČ Praha 10 

Jana Komrsková, 1. místostarostka MČ Praha 10 

Mikuláš Pobuda, zastupitel a vedoucí Platformy - omluven 

 

Za ÚMČ Praha 10  

Jana Vinterová, vedoucí Odboru školství  

Jan Hamrník, tiskový mluvčí  

Olga Zacharkiv, koordinátorka humanitární pomoci Ukrajině, Odbor kontroly a komunikace  

Michal Volák, vedoucí referátu kurátorů pro dospělé, Odbor sociální  

Karolína Tykalová, koordinátorka sousedských aktivit, Odbor kultury a projektů  

Iva Hájková a Jana Martínková, oddělení strategického rozvoje a participace, Kancelář 

starostky  

 

Pracovní skupina pro vzdělávání 

Jana Vinterová, Odbor školství P10 

Martina Drbohlavová, mateřská škola Hřibská 

Radka Horáková, MŠ Chmelová 

Jana Churáčková, ZŠ Eden 

Luděk Doležal, ZŠ V Rybníčkách - omluven 

Jana Blažková, MŠMT - omluvena 

Adéla Žůrková, hotel Slavia - omluvena 

 

Pracovní skupina pro systémové nastavení lokální integrace   

Olga Zacharkiv, koordinátorka humanitární pomoci P10 

Kateřina Bucher Jará, Integrační centrum Praha  

Jitka Nedelková, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Eva Valentová, SIMI 

Jan Janoušek, MHMP – omluven 

Zuzana Pudilová, Slovo 21 – omluvena 

Jan Hamrník, tiskový mluvčí P10 

Michal Volák, Odbor sociální P10 

 

Pracovní skupina pro volnočasové aktivity 

Iva Hájková, oddělení strategického rozvoje a participace P10 

Karolína Tykalová,koordinátorka sousedských aktivit, Odbor kultury a projektů 

Světlana Biskupová, rodinné centrum Jablíčkov v Malešicích 



Regína Dlouhá, rodinné centrum K2 ve Strašnicích a Záběhlicích 

Tereza Krčálová, komunitní centrum Mana ve Vršovicích 

Ivana Linhartová, spolek Bubahof, ve Strašnicích 

Josefína Kubínová, koordinátorka komunitních akcí v Městské knihovně pro Prahu 10 

Yasmína Brahem, nízkoprahový klub Decima ve Vršovicích 

Taras Kostjuk, organizace Krok - omluven 

Zuzana Vránová, komunitní místo sousedský klub ve Vršovicích - omluvena 

 

Program 

1. Přivítání 

2. Představení pracovních skupin pro integraci 

3. Výstupy ze setkání 2. června 2022 - informace 

4. Informace z MČ Praha 10 – prezentace 

5. Co se daří x co se nedaří  

Přestávka 

6. Diskuze, dotazy 

Poděkování 

Cílem setkání je síťování organizací, sdílení zkušeností a navázání spolupráce.  

Zápis 

1. Přivítání 

1. místostarostka poděkovala všem za aktivní přístup při integraci ukrajinských uprchlíků, 

zajímala se, zda ukrajinští uprchlíci mají zájem o různé typy vzdělávání, zmínila potřebu 

vysvětlit dětem české národnosti význam začleňování ukrajinských dětí do tříd kolektivů a 

vyzvala přítomné k podávání podnětů a dotazů s možností zaslání na email: 

jana.komrskova@praha10.cz. 

Mezi ukrajinskými uprchlíky jsou děti do 18 let, ekonomicky aktivní dospělí, senioři. Pro 

všechny skupiny je klíčové porozumět jazyku a najít si vlastní práci.  

 

2. Představení pracovních skupin pro integraci 

Olga Zacharkiv představila pracovní skupinu pro systémové nastavení lokální integrace   

Iva Hájková představila pracovní skupinu pro volnočasové aktivity 

Jana Vinterová představila pracovní skupinu pro vzdělávání  

 

3. Výstupy ze setkání 2. června 2022 – informace 

MPSV  

Zaměřit se na prevenci pracovního vykořisťování – ano, řešeno. 

Informace k různým životním situacím nejsou zatím sloučené na jednom místě – ano jsou, na 

webu MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine 

 

 

mailto:jana.komrskova@praha10.cz
https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine


MHMP 

MHMP připravuje speciální dotační program https://pomocprazanum.praha.eu/cz/uvod  

MHMP vydává pro městské části doporučení, jak postupovat, tvoří metodiku, odkazy:  

Pražská koncepce integrace cizinců 

Brožura pro městské části aneb jak napomoci integraci cizinců na lokální úrovni 

Analýza MČP10 z roku 2016 

 

Školství  

Nejsou podmínky pro systematickou práci, nejsou personální kapacity ani prostory – ano, trvá. 

Zápisy dětí do škol – cca 700 dětí neumístěných ke konci července 2022. 

Adaptační skupiny (AS) – realizovány na jaře (17 skupin), nebylo možné naplnit podmínky 

výzvy - 2 osoby do AS,  z toho jedna rodilý mluvčí ČJ nebo dovednost ČJ v úrovni B2 CEFFR; 

prac. poměr na dobu určitou či na dohodu na období 2 - 3 měsíců. AS hrazeny z dotace MHMP 

- humanitární pomoc. Většina AS probíhala z prostorových důvodů v odpoledních hodinách, 

kdy byly ve školách volné prostory. Zajištěn pobyt cca 450 dětí. Začátkem srpna obdrželo cca 

700 rodičů či dalších osob  dětí neumístěných ve školách informační e-mail o nutnosti podat 

písemnou žádost o přijetí ke vzdělávání i přes to, že už vědí, že škola zřejmě nemá volná místa.  

Někteří informovali OŠK o odjezdu na Ukrajinu, někteří již byli umístěni ve školách 

(soukromé, jiná MČ, naše školy).  

Ve třídách škol je nyní kolem 580 dětí a žáků.  

Pro neumístěné děti budou školy na žádost zřizovatele zprovozňovat znovu AS - nejprve v ZŠ 

v ulici V Rybníčkách, Švehlova, Jakutská, Brigádníků a v MŠ Nedvězská. Opět je ale nutné 

dodržet podmínky vyhlášené výzvy https://www.msmt.cz/mladez/adaptacni-skupiny-pro-deti-

cizince-migrujici-z-ukrajiny-zari a koordinátor AS musí mít dovednost ČJ v úrovni B2 CEFFR. 

Dále je záporem uzavření dohody či smlouvy na dobu krátkou a určitou - 2 až 3 měsíce. 

Prozatím se nám nepodařilo najít do všech AS zaměstnance. 

Prostřednictvím škol budou moci rodiče žádat o dotace 

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-pomoci na úhradu školného (MŠ, ŠD), stravného 

a v rámci fondu solidarity na mimoškolní aktivity. Žádat bude na MHMP OŠK. 

  

 

Organizace SIMI 

Připravují online webinář na témata související s migrací a řešením uprchlické vlny – ano, trvá. 

 

Volnočasové aktivity 

RC Jablíčkov 

● Otevření herny pro děti uprchlíků – z důvodu menší návštěvnosti ukončeno. 

● Organizují tvořivý kroužek pro ukrajinské děti a různé kroužky - ano, trvá. 

● Pořádají čajový dýchánek pro ukrajinské seniory - ano, trvá. 

● Ukrajinská právnička doprovází na úřady, poskytuje poradenství. 

 

RC K2 

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/uvod
https://pomocprazanum.praha.eu/cz/uvod
https://icpraha.com/wp-content/uploads/2022/05/Koncepce-HMP-pro-oblast-integrace-cizincu-2022-2027.pdf
https://icpraha.com/wp-content/uploads/2022/05/Broz%CC%8Cura-MC%CC%8C-1.pdf
https://scac.cz/wp-content/uploads/2018/03/Praha10_Analyza-cizincu_KV.pdf
https://www.msmt.cz/mladez/adaptacni-skupiny-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-zari
https://www.msmt.cz/mladez/adaptacni-skupiny-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-zari
https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-pomoci


● Zajišťují zprostředkování cílené pomoci - ano, trvá. 

● Všechny informace jsou dvojjazyčné - ano, trvá. 

● Organizují kurzy pro rodiny s dětmi - ano, trvá. 

● Pořádají volnočasové dvojjazyčné aktivity - ano, trvá. 

● Podpora turistického kroužku – ve spolupráci s Adélou Žůrkovou. 

 

KC Mana 

● Působí v KC skupina vysokoškolsky vzdělaných Ukrajinek - ano, trvá. 

● Snaží se o využití mediačních praktik k řešení konfliktů - ano, trvá.  

● Zprostředkovávají práci uprchlíkům a předávají informace - ano, trvá.   

● Pořádají bezplatné kurzy češtiny pro matky, včetně hlídání dětí – v plánu. 

● Organizace hudebních koncertů - ano, trvá. 

● Natočení podcastů v CZ a Uk verzi – v plánu. 

 

Bubahof 

● Kulturně komunitní spolek. 

● Organizují výtvarné dílny a kroužky pro ukrajinské děti z hotelu Mars – trvá až do 

listopadu 2022.  

● Poskytují individuální pomoc.  

● Jsou příjemci dotací na pomoc ukrajinským uprchlíkům.  

 

Městská knihovna Praha 

● Adaptační skupina – 3 pobočky. 

● Doučování češtiny – Malešice, Zahradní Město. 

● Zábavné aktivity pro děti – jazykově nenáročné, budou je propagovat, pozvat i UK děti, 

přirozená adaptace dětí. 

● Promítání filmů, výtvarné dílny. 

 

Nízkoprahový klub Decima 

● Denně dochází cca 10-20 dětí. 

● Tlumočí, distribuují letáky v ukrajinštině.  

● Zajímají se o zkušenosti dětí ze škol.  

● Volnočasové aktivity, přirozená integrace.  

 

4. Informace z MČ Praha 10  

Olga Zacharkiv prezentovala aktivity, které MČ Praha 10 realizuje pro pomoc ukrajinským 

uprchlíkům – prezentace přiložena k zápisu. 

 

5. Co se daří x co se nedaří - SWOT 

Co se daří a co podporovat nadále 

- Spolupráce, setkávání, výměna zkušeností, 



- zapojení NNO do integrace, 

- kvalitní práce Odboru školství ÚMČ P10, 

- finanční podpora ze strany MČ P10 – ale zatím pouze do konce roku 2022, 

- komunikace s MČ P10, 

- práce škol základních i mateřských, pochvala pro ředitele i pedagogy, 

- vytvoření česko - ukrajinského týmu v KC Mana, 

- zapojení cizinců do kurzů, 

- fungování nízkoprahového zařízení ve Vršovicích, 

- pozice koordinátora/ky humanitární pomoci Ukrajině na ÚMČ P10 a její zachování, 

- zlepšuje se přístup k tématu integrace, 

- škála služeb se zapojením různých organizací, 

- poskytnutí zaměstnání ukr. běžencům, např. v rodinných a komunitních centrech, 

- tlumočníci na školách – výpomoc rodičů, 

- zaměstnávání ukr. koordinátorů, lektorů z adaptačních skupin, 

- v knihovnách k dispozici klubovny, 

- org. SIMI zpracovává metodický list se zahraničním partnerem: Jak má obec 

přistupovat k integraci - distribuce přes SMOCR (Svaz měst a obcí), 

- MČ může poskytovat byty tzv. v zájmu obce, musí mít uzavřenou pracovní smlouvu a 

mít trvalý pobyt v Praze 10. 

 

Shrnutí: spolupráce, komunikace, pozice koordinátora/ky na MČ P10, práce pedagogů, 

aktivity MČ P10, práce Odboru školství ÚMČ P10, integrace do kurzů, aktivní spolky a jejich 

akce, škála služeb, vnímání tématu integrace. 

 

Co se nedaří  

- Přeplněnost tříd ZŠ a MŠ (do max. kapacity), 

- neochota některých ukr. rodičů přistoupit k online známkování, 

- dlouhodobá finanční podpora ze strany státu, MHMP i MČ, 

- dlouhodobější finanční podpora, ne jen do konce roku 2022, 

- další fungování adaptačních skupin (potřeba finančních prostředků), 

- neumístěné děti do ZŠ a předškolní do MŠ, 

- MČ P10 nemá systém integrace všech cizinců, 

- nutná změna podmínek programu Lex Ukrajina (nepoužitelné pro školy), 

- oslovit individuálně žijící ukr. rodiny, 

- víceleté granty na dlouhodobé zaměstnávání ukr. uprchlíků.  

 

Jaké jsou příležitosti 

- Zachovat pozici koordinátorky na MČ P10, 

- zaměstnat pedagogy z jarních adaptačních skupin MŠ, 

- nastavit lepší podmínky pro dotace, 

- vytipovat problémy a osvětu realizovat např. formou podcastů, 

- předat informace do škol o rodinných a komunitních centrech se zapojením do jejich 

aktivit, poradenství, osvěta (zajistí tiskové odd. ÚMČ P10), 

- seznam volných pozic např. v NNO, 



- zpracovat koncepci integrace v MČ P10, 

- využití aktivních ukr. komunit se zájmem o realizaci aktivit, vzdělávání dětí a 

dospělých, 

- spolupráce s Národním pedagogickým institutem ČR, 

- oslovit firmy, aby se podílely na integraci UA dětí - zjištění volných prostor např. 

s využitím pro AS ukr. dětí. 

 

Jaké jsou hrozby 

- Ukončení ubytování 200 lidem v hotelu Mars, 

- obava českých rodičů o snížení úrovně vzdělávání, 

- přetěžování ukr. dětí ve výuce – dopoledne v české škole, odpoledne online výuka 

v ukrajinské škole (povinná školní docházka), 

- chybí tlumočníci a způsob jejich financování, samosprávy by měly zaměstnávat 

vlastní, 

- neznalost českého jazyka - jazyková bariéra, 

- neochota k integraci ze strany ukr. občanů, 

- chybí prostory a finance, 

- adaptační skupiny fungují jen 4 hodiny denně – neřeší to potřebu zaměstnaných ukr. 

matek, 

- obměna politické reprezentace po volbách, 

- lektoři, kteří jsou v současné době zaměstnáni např. ve školách nebo NNO a nebudou 

moct pokračovat z důvodu ukončení dotace; finance od ledna 2023 nejsou zřejmé a 

uzavírání smlouvy na dobu určitou (2 - 3 měsíce) je nerentabilní. 

 

Shrnutí: přeplněnost ve školních třídách, přístup některých ukr. rodičů k integraci, vytvořit 

info materiál se seznamem organizací poskytující volnočasové aktivity a poradenství, obavy 

českých rodičů o úroveň vzdělávání, potřeba adaptačních skupin, potřeba finanční 

dlouhodobější podpory ve formě dotací jak státu HMP i MČ, chybí tlumočníci, ze strany ÚMČ 

vytipovávat problémy a vytvořit koncepční dokument a nastavit dlouhodobější systém 

integrace cizinců ne jen Ukrajinců. 

 

 

6. Diskuze, dotazy 

Adaptační skupiny 

- Termín pro podání žádosti o zapojení do výzvy MŠMT je 15.9.2022; školy podají i 

přes to, že nevíme, zda se podaří je zprovoznit. 

- Bude MČ P10 vyhlašovat grantový program pro aktivity na pomoc ukr. běžencům? 

 

 

 

Informovanost, spolupráce 

- Jak se navázat na ukr. lidi, kteří bydlí mimo bytové domy v P10: využít hřiště, 

obchodní centra, školy, OC Eden, zahraniční školy, nízkoprahový klub Decima. 

- Spolupracovat s Olgou Zakharkiv, vizitky k dispozici. 



- Web MČ P10 – rozcestník s informacemi na jiné weby. 

- MV provozuje FB „Naši Ukrajinci“. 

- MAP – sdílení mezi pedagogy a rodičovskou veřejností. 

- FB MČ P10, vizitky s QR kódem. 

 

Ostatní 

- info ze SIMI: Kancelář UNHCR může poskytnout malé granty na podporu aktivit 

organizací a iniciativ vedených Ukrajinci (včetně ukrajinských držitelů dočasné 

ochrany z řad pracovníků nebo dobrovolníků), které pomáhají vlastní komunitě v 

Praze a dalších městech v ČR. Přihlášky jsou aktuálně otevřeny do 30. 9. pro realizaci 

do konce roku 2022. Pro vice podrobností nás prosím kontaktujte na czepr@unhcr.org 

nebo +420 608 148 523. 

- odkaz na FB uzavřenou skupinu “Ukrajinci v Praze 10” zřízenou a spravovanou MČ 

Praha 10: https://www.facebook.com/groups/1177105996389082 

Pracovní skupiny souhlasí se sdílením jmen a emailových adres - zasláno se zápisem. 

 

 

Zapsaly: 

Jana Martínková a Iva Hájková, oddělení strategického rozvoje a participace ÚMČ Praha 10 

 

https://www.facebook.com/groups/1177105996389082

