Ředitelé škol o začleňování
ukrajinských dětí
V rámci projektu Místní akční
plán rozvoje vzdělávání (MAP II)
proběhlo 31. března setkání ře−
ditelů mateřských a základních
škol ORP Domažlice a Horšov−
ský Týn. Pozvání do Domažlic
přijala mimo jiné Bc. Monika
Čermáková z Odboru školství,
mládeže a sportu Plzeňského
kraje, která se zprvu zaměřila
na financování vzdělávání ukra−
jinských dětí. „Financování je
možné prostřednictvím tzv.
adaptačních skupin.“ Z násled−
né diskuze a mnoha dotazů bylo
patrné, že pro ředitele je přijí−
mání dětí cizinců náročné, ať už
vzhledem k platné legislativě,
výkaznictví, personálním kapa−
citám či jazykové bariéře. „Vel−
mi zásadní je pro vedení škol
otázka kapacit – vykazovaný po−
čet míst nemusí odpovídat sku−
tečným. Často není nové děti

kam umístit, přesto se na jejich
začlenění naléhá. Vše je navíc
o to komplikovanější, že se po−
hybujeme v době zápisů a obav
rodičů z negativního dopadu ce−
lé situace na české děti.“
Debata ředitelů byla velmi živá,
nebáli se dát najevo emoce z po−
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sledních dní, kdy jedna krizová si−
tuace ve školství střídá druhou.
„Děláme, co můžeme. Snažíme se
vše splnit, nic neopomenout, je−
deme z posledních sil. Byl by zá−
zrak, kdyby se nestalo, že při tom
všem někde nepochybíme. Přesto
se nadále podtrhují a zdůrazňují
především nedostatky v postu−
pech škol, v práci učitelů, ve ve−
dení. Poděkování směrem do na−
šich řad je bohužel naprostá vzác−
nost.“ Zaznělo z úst několika pří−
tomných. Povzbudit je přijela

popsali podobu školství v území a
školy pak identifikovaly zásadní
problémy, které je tíží, zároveň na−
bídly řešení v podobě konkrétních
aktivit. V navazujícím projektu MAP
III, který jsme zahájili v dubnu
2022, máme určitě z čeho vychá−
zet a na čem stavět. Navíc školy
naši podporu oceňují. Uděláme
tedy vše pro to, abychom zajistili
kontinuitu a mohli místní vzdělává−
ní posouvat dále.“ doplnila vedou−
cí projektu Ing. Eliška Heidlerová.
Místní akční plán rozvoje vzdělá−
vání III (MAP III) je opět zaměřen
na podporu mateřských a základ−
ních škol v našem území, poběží
až do října 2023. Nyní se sešel řídí−
cí výbor s hlavní rozhodovací
pravomocí. Dnes má téměř tři de−
sítky členů z řad učitelů, ředitelů,
obcí, zapojeny jsou ale i družiny,
zájmové vzdělávání či rodiče.
Předsedou byl zvolen Ing. Josef
Holeček, starosta Horšovského Tý−
na, místopředsedou pak Bc. Sta−
nislav Antoš, místostarosta Do−
mažlic. Výrazný podíl na průběhu
všech aktivit mají i zapojení učitelé,
rodiče a odborníci ve vzdělávání,

z Plzně také PhDr. Irena Příkaz−
ská, ředitelka Pedagogicko−psy−
chologické poradny. Velmi lid−
ským a chápavým způsobem pro−
mluvila o aktuální náladě ve tří−
dách, o vlivu médií a náročné pe−
dagogické práci. Zároveň školám
nabídla pomoc a podporu Porad−
ny, ač i její kapacity jsou velmi na−
pnuté.
Setkání ředitelů bylo poslední ak−
tivitou našeho projektu MAP II,
který po dobu čtyř let zastřešoval
různé semináře a setkání pro ty,
kterým není kvalita vzdělávání
v místních školách lhostejná. Vy−
tvořena byla celé řada strategic−
kých dokumentů. „Detailně jsme

kteří pravidelně docházejí do pra−
covních skupin. Diskutují na téma−
ta čtenářství, matematiky, podpory
regionálního učení či inkluze. „Je
fajn se s kolegy takto scházet a mo−
ci se podělit o zkušenosti a emoce.
Když Vás u toho navíc někdo neza−
ujatý i pečlivě poslouchá, vše zapí−
še a pokusí se pomoci, je to ideál−
ní,“ uvádí jedna z členek pracovní
skupiny pro rovné příležitosti dětí.
Zapojit se do projektu a pomoci
zlepšit místní vzdělávání může kaž−
dý z vás. Více informací lze nalézt na
webu www.map.masceskyles.cz ne−
bo na www.facebook.com/mapdoht.
Ing. Eliška Heidlerová,
vedoucí projektu
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