
Odpolední klub/centrum pro předškolní děti/adaptační skupina pro ukrajinské děti 

Hlavní město Praha 
 
 
Hlavní přínos: 
 

• podpora adaptace ukrajinských dětí do české komunity 
• výuka českého jazyka 
• zajištění volného času ukrajinských dětí mimo školu 

 
 
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy1 je největším volnočasovým zařízením v České 
republice s tradicí od roku 1950. Nabízí velmi širokou škálu aktivit pro všechny věkové 
kategorie. Jedná se o nejrůznější kroužky, ateliéry, kurzy a oddíly (např. jezdectví, dinosauři, 
akvaristika, americký step), akce pro veřejnost (např. mikulášské besídky) či tábory (např. 
zážitkový podzim).  
 
Po vypuknutí válečného konfliktu se DDM Hl. m. Prahy připojilo k dalším organizacím, které 
se snaží kontinuálně pomáhat válečným uprchlíkům. Cílem DDM je začlenění ukrajinských 
dětí a posílení jejich znalostí a dovedností tak, aby se na území ČR cítily dobře a dařilo se jim. 
Pro ukrajinské děti vyhradili speciálně 3 druhy aktivit: odpolední klub pro ukrajinské děti, 
centra pro předškolní děti, adaptační skupinu pro předškoláky. 
 
Odpolední klub pro ukrajinské děti je určen pro děti ve věku 6-15 let, které nenavštěvují 
základní školu a vízum jim bylo vydáno až po 1. červnu 2022, případně pro děti, které do ČR 
přišly před 1. červnem, ale nebylo jim vydáno přijetí ke vzdělávání. Provoz klubu je zahájen 
v čase 13:00-13:30 a ukončen v 16:00-16:30. V rámci klubu funguje ukrajinská paní učitelka, 
která dětem pomáhá s domácími úkoly, a český lektor, který s dětmi procvičuje češtinu.  
 
DDM. Hl. m. Prahy zřídilo rovněž několik center pro předškolní děti na Praze 5, 6 a 8. Centra 
jsou určena pro děti ve věku 3-6 let od září do června včetně zajištění oběda. Program centra 
vedou kvalifikovaní pedagogové a je složen z volnočasových aktivit, pobytu v přírodě a aktivit 
zaměřených na motivaci, poznávání, socializaci a podporování tělesného rozvoje a zdraví. 
Aktivity vedou kvalifikovaní pedagogové.  
 
Poslední aktivitou je adaptační skupina, která je zřízena pro děti z Ukrajiny ve věku 3-6 let. 
Její provoz je zajištěn každý všední den od 8:00 do 15:00. Program, který je veden dle 
rámcového výchovně-vzdělávacího programu pro mateřské školy, je koordinován dvěma 
ukrajinsky a česky mluvícími pedagogy. Dětem jsou v rámci adaptační skupiny poskytovány 
rovněž obědy. Podmínkou přijetí je předložení osobního dokladu dítěte, náhradního průkazu 
zdravotní pojišťovny v ČR a víza strpení na území ČR. Ukrajinské rodiny za pobyt dítěte 
v rámci adaptační skupiny nemusejí platit, program je zdarma, a její provoz je naplánován na 
celý školní rok 2022/2023. 
 
 
 
 

 
1 https://ddmpraha.cz/ 
 



Zdroj: 
 
DDM. Hl. m. Prahy. Pomoc Ukrajině. Dostupné zde: 
https://ddmpraha.cz/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6
%D1%96%D1%82%D1%8C-
%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 
 
 
 
 


