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ZÁPIS z mimořádného jednání farní pastorační rady 

Datum:   13.4.2022, 18,30 hod. 

Přítomní členové: Josef Hurt, Tomáš Jech, Nina Nováková, Cecílie Linková, Klára Pirklová, Petra 

Jančurová 

Omluveni: Vít Herynek, Zbyněk Ludvík 

Hosté:   Hana Urbanová 

Program jednání: 1/ pomoc ukrajinským uprchlíkům 

 

Informace z Parlamentu ČR a o Lex Ukrajina (platnost zákonů do 31.3.2023): 

Výuka ČJ je Ministerstvem školství vnímána jako slabá, děti se od září musí povinně účastnit výuky 

ve školách, požadovaná úroveň jejich znalostí češtiny není definovaná. Dospělí uprchlíci z Ukrajiny 

mají povinnost nabýt znalostí češtiny v úrovni A2 do září 2022. 

V našem městě bude obtížné zapojit tyto děti do škol z důvodů omezených kapacit škol, je zvažováno 

řešení dočasného navýšení kapacit škol. 

Dle zákonů Lex Ukrajina bude umožněno dětem ve věku 0-3 roky včetně zařazení do komunitních 

skupin, děti ve věku 4-17 let včetně do adaptačních skupin, budou zakládány detašované třídy, kde 

budou moci působit dospělí Ukrajinci jako cizojazyční asistenti. Komunitní a adaptační skupiny se 

nemusí zakládat do konce srpna. Dotace na učitele těchto skupin lze čerpat zpětně. 

Zákony řeší příspěvky na ubytování uprchlíků, rovněž také pro subjekty bez IČ. 

Připravuje se přehled lokalit v ČR, které budou moci Ukrajincům nabídnout současně ubytování, 

zaměstnání a dětem docházku do škol.  

 

Informace z městského úřadu Brandýs n. L./ St. Boleslav, doplněny o zkušenosti z výuky češtiny 

dospělých a dětí: 

Probíhají 4 podvečerní kurzy ČJ pro dospělé, v přípravě 2 typy intenzivního kurzu češtiny. 

Funguje 5 adaptačních skupin pro děti, od 25.4. se připravuje otevření další skupiny. 

V budově na Krajířském náměstí se 28.4.2022 připravuje Den otevřených dveří s ochutnávkou 

ukrajinských jídel. 

Každý čtvrtek v čase 9-12 hod. probíhají v komunitním centru U Podivena ve Staré Boleslavi 

pravidelná setkání, sem může přijít každý, kdo chce nabídnout Ukrajincům adresnou pomoc. 

 

Další informace:  

Tomáš Jech eviduje v naší farnosti cca 17 osob, které nabídli svou pomoc, vč. jejich aktuálního 

vytížení. Bude s nimi v intenzivním kontaktu. 

Nabídka Petry na distribuci letáků s nabízenou bezúplatnou pomocí v kurzech češtiny dospělých 

a dětí.  
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Hanka nabízí pomoc s překladem letáků s nabízenou pomocí do ukrajinštiny. 

Sdělení pozitivních zkušeností Hanky ze čtvrtečního odpoledne na faře pořádaného Martou, Petrou 

a Veronikou Kupkovými, bude výhledově potřeba zástupu pořadatelů (plánované dovolené apod.). 

Ve farnosti se bude pořádat finanční sbírka na pokrytí potřeb pro pořádání čtvrtečních odpolední 

pro ukrajinské uprchlíky. 

Evangelická farnost v Brandýse poskytuje uprchlíkům ubytování i výuku češtiny. 

 

Aktuální poptávka pomoci: 

1. zajištění dopoledních svačin pro děti v adaptačních kurzech, potřeba upřesnit konkrétní dny 

a počty dětí - zajistí u Saši Vokurkové Petra, předá Tomášovi a Josefovi, 

2. potřeba dalších dobrovolníků pro výuku češtiny pořádaných městěm, v dopoledních hodinách. 

Není třeba žádná kvalifikace, kontakt RNDr. Alexandra Vokurková, vedoucí odboru školství 

Městského úřadu, 

3. Infocentrum Stará Boleslav hledá dobrovolníky pro pomoc s výdejem věcí uprchlíkům ve dnech 

Út, Čt, So 13-16,30 hod., 

4. poptávka po dobrovolnících, kteří by v případě potřeby mohli vystřídat Martu Kupkovou 

s děvčaty v pořádání čtvrtečních odpolední na faře, 

5. poptávka pracovního místa barmanky/kuchařky, kontakt Cecílie Linková. 

 

Zapsala: Petra Jančurová 

 


