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Otevření programu na ZŠ Meteorologická: 

 „Adaptační skupiny pro děti dotčené konfliktem na Ukrajině“ 

Відкриття програми в Загальноосвітній Метеорологічній  школі: 

  «Адаптаційні групи для дітей, які постраждали від конфлікту в Україні» 

 

  

 

 

Začátek programu: 4. 4. 2022 v 8:00/ Початок програми:4 квітня 2022 року о 8:00  

 

Délka programu pro každé jednotlivé dítě: zařazení do skupiny na max. 90 dnů/ 

Тривалість програми для кожної окремої дитини: включення до групи максимум 

на 90 днів. 

 

Rozvrh programu adaptačních skupin: od 7:40 – 17:00 pro děti od 7 – 15 let./ 

Розклад програми адаптаційної групи: з 7:40 до 17:00 для дітей від 7 до 15 років. 

 

Náplň programu: adaptace na prostředí, výuka českého jazyka, zájmová činnost, podpora 

národního programu vzdělávání na Ukrajině formou ONLINE 

Зміст програми: адаптація до навколишнього середовища, викладання чеської мови, 

дозвілля, підтримка національної програми освіти в Україні у формі ОНЛАЙН. 

 

Kde se nahlásit: recepce školy/ Куди повідомити: шкільна приймальня 

 

Otevíráme 2 skupiny, v každé budou působit 2 učitelky/Bідкриваємо 2 групи, у кожній 

по 2 викладачі:  

Třída U1 – děti ve věku I. stupně základní školy (1. - 5. ročník)/Клас U1 - діти у віці I 

ступенів загальноосвітньої школи (1-5 класи)  

Třída U2 – děti ve věku II. stupně základní školy (6. – 9. ročník)/Клас U2 - діти у віці II 

ступенів загальноосвітньої школи (6-9 класи) 

 

Pro koho/ Для кого: 

Adaptační skupina je určena výhradně dětem - cizincům  ve věku 7 – 15 let dotčených 

konfliktem na Ukrajině s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 

písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové 

oblasti Základní školy Meteorologická a Základní školy s rozšířenou výukou jazyků na 

městské části Praha-Libuš.  

Адаптаційна група призначена виключно для дітей - іноземців віком від 7 до 15 років, 

які постраждали від конфлікту в Україні, які мають візу з метою перебування на 

території Чеської Республіки згідно з § 33 абз. а) Закону про проживання іноземців у 

Чеській Республіці («біженців») з місцем проживання в районі охоплення 

Загальноосвітньої Mетеорологічної школи та Загальноосвітньої школи з розширеним 

мовним навчанням у Празько-Лібуському районі. 

 



 

 

Na adaptační skupinu navazuje žádost o přijetí do základní školy ke vzdělávání dle 

spádové oblasti školy: Základní škola Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4 – 

Libuš, a Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40, Praha 4 - 

Písnice.  

За адаптаційною групою подається заява про вступ до загальноосвітньої школи 

для навчання відповідно до району охоплення школи: Загальноосвітня 

Метеорологічна школа, Meteorologická 181,  Praha 4 - Libuš, і Загальноосвітня 

школа з розширеним мовним навчанням, Ladislava Coňka 40, Praha 4 – Písnice. 

 

 

 

Přineste s sebou: doklad totožnosti dítěte, potvrzení o pobytu na území ČR/Візьміть із 

собою: документ, що посвідчує особу, підтвердження проживання в Чехії. 

 

 

 

V Praze dne 28. 3. 2022 

      У Празі 28. 3. 2022  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy 

Mgr. Ярослав Кулик, директор школи 
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