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— 150 excelentních vědců v jednom institutu.

— 9 výzkumných skupin

—Aktuální problémy společnosti a systémová rizika v centru
zájmu.

— Expertní vhled, metodologická preciznost, inovativní otázky.

— Špičková i užitečná věda.

— Závazek směrem k veřejným politikám.

— Závazek směrem k veřejnosti.



Probíhající 
výzkum na 
základních 
školách



Různé školy – různé světy

Školy ve vzorku ochotně přijímaly ukrajinské žáky.
Školy ve vzorku deklarují zkušenost s žáky cizinci.

Vedení škol deklaruje různé cíle: někde dominují sociální, 
jinde akademické. 
Představa o budoucnosti žáků hraje roli.
Na jednotlivých školách vyvinuli různě extenzivní adaptační 
mechanismy.



Příklady dvou škol

Škola Organizovaná
− Adaptační skupina
− Ukrajinské a české asistentky
− Rozdělování do tříd/ročníků
− Individuální rozvrhy
− Výuka ČJ, doučování
− Hodnocení, diagnostika
− Zasedací pořádek tvoří učitelé
− Komunikace s rodiči v UK

Škola Apatická
− Škola neidentifikuje problémy
− Bez adaptačních mechanismů
− Způsob práce se žáky ponechán na 

učitelích
− Ukrajinská dobrovolnice 
− Komunikace s rodiči v ČJ
− Zasedací pořádek tvoří žáci



Různé školy – různé světy

Čím méně problémů vedení školy identifikuje, tím méně 
mechanismů škola vyvíjí. 

Co je na jedné škole přáním, je na jiné škole realitou.
- ukrajinská asistentka
- čeština pro cizince

Princip založený na zájmu a „šikovnosti“ ředitelů je pro žáky 
nespravedlivý a rizikový.



Fenomén ukrajinských asistentek

• odstranění jazykové bariéry pro vedení školy (tlumočení a překlady)
• prodloužená ruka vedení (komunikace s rodiči a žáky)
• seznamování s kulturou a fungováním školy, nastavování režimu a pravidel 

(ukrajinská asistentka je pro krajany přirozenou autoritou)
• empatie a psychická podpora v případě strachu žáků („také jsem to zažila“)
• „osvobozující pomoc“ pro učitele při výuce i mimo ni (odstranění jazykové bariéry, 

získání pracovního prostoru pro práci se třídou)
• individuální či skupinová práce s ukrajinskými žáky
• práce „na zakázku“ (pro učitele, ale i žáky)

Jazyková vybavenost jako klíč k úspěchu (český jazyk)
Od nezištné pomoci k oficiální pracovní pozici
Financování bez koncepce = nejistota pro školu a ukrajinské asistentky



SLEDUJTE NÁS

institutSYRI

institutSYRI 
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Národní institut SYRI 

www.syri.cz
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