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Souhrnná zpráva o aktivitách statutárního města Přerova 

v souvislosti s migrační vlnou uprchlíků z Ukrajiny 
 

 

Z dostupných statistik Ministerstva vnitra ČR je k datu 12. 4. 2022 evidováno:  

- na území města Přerova 468 uprchlíků z Ukrajiny, což představuje 1,09 % z celkového počtu 

obyvatel města Přerova (tj. 42 871 obyvatel),  

- na území okresu Přerov 1 743 uprchlíků z Ukrajiny, což představuje 1,35 % z celkového počtu 

obyvatel okresu Přerov (tj. 129 512 obyvatel).  

 
 

UBYTOVÁNÍ 
 

 

Statutární město Přerov pro ubytování uprchlíků vyčlenilo Hotel Zimní stadion s kapacitou 44 osob. 

Hotel je vybaven společnou kuchyňkou a zázemím pro praní a sušení prádla. Aktuální naplněnost 

hotelu ke dni 12. 4. 2022 je 35 osob. Uprchlíci využívají toto ubytování od 12. 3. 2022. V průběhu měsíce 

března a dubna 2022 se počet ubytovaných měnil, maximálně zde bylo ubytováno 38 osob.  

Město má rovněž připravený krizový byt na Jižní čtvrti, který je vyčleněn pro okamžitou pomoc.  

Ubytování pro uprchlíky zajistila také Římskokatolická farnost Přerov, která na území města vyčlenila 

prostory fary v Předmostí s kapacitou 10 lůžek. Tato kapacita je aktuálně naplněna.  

Další osoby z Ukrajiny jsou na území města ubytovány u soukromých osob (tj. u příbuzných, přátel  

a dobrovolníků).  

V počátku migrační vlny statutární město Přerov upravilo pro uprchlíky z Ukrajiny zasedací místnost 

v objektu Smetanova 7. Tato místnost byla vyčleněna jako první zázemí pro uprchlíky po jejich příjezdu 

před ubytováním. V této místnosti je připravena první potravinová pomoc, základní hygienické potřeby 

pro dospělé osoby i děti.  

 

 

AKTIVITY KANCELÁŘE PRIMÁTORA 
 
 

 

Pomoc partnerskému městu Ivano-Frankivsku na základě komunikace mezi primátory Ruslanem 

Martsinkivem a Petrem Měřínským 

 

- organizace a technické zajištění humanitární pomoci pro Ivano-Frankivsk, urgentní nákup materiálu 

pro humanitární pomoc pro Ivano-Frankivsk (příprava materiálu z vlastních zdrojů magistrátu  

- spacáky, karimatky, elektrocentrály, baterky, čepice ad., konzervované dávky potravin, dokoupení 

elektrocentrál a zajištění optických přístrojů, občanská sbírka ve spolupráci s dobrovolnými hasiči 
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za účelem připravit dodávku do Ivano-Frankivsku dle jejich potřeb, zabalení humanitární pomoci, 

opatření potřebnými listinami a zajištění odvozu na místo určení – doprava byla zajištěna  

ve spolupráci s městem Olomouc) 

 

Zajišťování humanitární pomoci pro uprchlíky ubytované v našem zařízení, případně v jiných 

zařízeních na území města 
 

- participace na dovybavení Hotelu Zimní stadion na úroveň vyžadovanou pro ubytování uprchlíků 

(řešeno zejména ve spolupráci s odborem VNITR a SVŠ, spolupráce s provozovatelem hotelu) 

- ve spolupráci se SVŠ zajištění stravování pro ubytované Ukrajince, vybavení základními potraviny, 

základním hygienickými potřebami denní potřeby, drobné vybavení pro děti (stolní hry apod.) 

- zprostředkování urgentní lékařské pomoci pro nemocné uprchlíky, zajištění nezbytných léků, 

komunikace s ubytovanými Ukrajinci o jejich potřebách a problémech, včetně zajištění spolupráce 

s ukrajinsky hovořícími občany města 

- příprava a distribuce „velikonočních“ balíčků ze sbírky vyhlášené na magistrátě (sladkosti pro děti, 

potraviny, chybějící oděvy a drogerie) 

- spoluúčast na zajištění tlumočníků z ukrajinštiny a map pro uprchlíky 

- zvýšený dohled Městské policie (zaměření se na protiukrajinské projevy) 

 

Zajišťování humanitární pomoci pro uprchlíky 

- zajištění rozšíření informací, jak mají lidé postupovat při pomoci běžencům (nejdříve je dopravit 

do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, kde jsou nepřetržitě k dispozici konzultanti, 

zde se běženci zaregistrují a následně se jim dostane nezbytné pomoci, získají další informace  

k pobytu na území České republiky, k dispozici tam mají i tlumočníky a veškerý servis) – informace 

byla distribuována zastupitelům, do místních částí, byly vytištěny a vylepeny plakáty v češtině  

i ukrajinštině, byla zřízena samostatná sekce na webu města (aktualizace), příprava podkladů  

a informací pro média 

- příprava a vybavení záchytné místnosti pro nově příchozí uprchlíky (např. maminky s dětmi)  

v objektu Smetanova 7 (řešeno zejména ve spolupráci s odborem VNITR a SVŠ) 

- spolupráce s Charitou Přerov - třídění materiálu a jeho odvoz, resp. darování materiálu 

nevhodného pro převoz do Ivano-Frankivsku (léčiva, potraviny podléhající zkáze…), podpora 

aktivit Charity, která pořádá materiální sbírku prioritně určenou pro uprchlíky - sběrné místo 

Šířava 27  

- organizace a technické zajištění humanitární sbírky zaměstnanců MMPr/MP Přerov za účelem 

zajištění potřebných věcí pro Ukrajince ubytované zejména v Hotelu Zimní stadion, ale hlavně 

připravit zejména trvanlivé potraviny, hygienické potřeby a povlečení s prostěradly pro další vlnu 

uprchlíků, která se v našem městě dříve či později objeví, následné roztřídění a distribuce dle 

požadavků 

- doplnění materiálu KRIZ, který byl ze skladů vydán na humanitární pomoc pro Ivano-Frankivsk 

v souladu s jejich požadavky a potřebami (jedná se zejména o spacáky, karimatky, elektrocentrály 

a pak později ještě MRE, resp. konzervované dávky potravin)  

- spoluúčast na zajištění tlumočníků z ukrajinštiny a map pro uprchlíky 
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Spolupráce při zajišťování pomoci na základě požadavků Olomouckého kraje 

- zjišťování a kontaktování jednotlivých komerčních ubytovacích zařízení na území města Přerova  

z požadavku krizového řízení Olomouckého kraje 

- nákup prvotní nouzové dávky potravin a drogistického zboží pro přidělené uprchlíky z KACPU 

- rekognoskace a posouzení objektů vytipovaných pro nouzové ubytování uprchlíků (objekt bývalé 

veterinární správy, bývalá MŠ Pod Skalkou, Hotel Zimní stadion, městská sportovní hala,...) 

- nepřetržitá komunikace s krizovým řízením Olomouckého kraje, KACPU a starosty obcí z našeho 

ORP, účast na videokonferencích, předávání informací   

- tvorba a zasílání výkazů a přehledů dle požadavků krizového řízení Olomouckého kraje 

- každodenní hlášení aktuálního stavu volných ubytovacích kapacit z celého ORP 

 
 

 

AKTIVITY ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

 

Oblast školství 

Aktuální počet dětí z Ukrajiny zapsaných v mateřských školách zřízených statutárním městem Přerov 

k 12. 4. 2022:   
    

Mateřská škola počet dětí předškoláci mladší 

Kozlovská 3 2 1 

Kouřílkova 14 4 10 

Máchova 8 3 0 3 

Lešetínská 1 1 0 

Újezdec  1 1 0 

Celkem 22 8 14 

 

V případě přijetí dětí, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, mateřská škola poskytuje 

jazykovou přípravu v rozsahu jedné hodiny týdně pro skupiny od 4 dětí. V případě menšího počtu dětí 

než 4 se jazyková podpora poskytuje průběžně v rámci dne.  

Rada města Přerova na 80. schůzi konané dne 3. 3. 2022 schválila pro školní rok 2021/2022 ve všech 

mateřských školách zřizovaných statutárním městem Přerovem udělení výjimky z maximálního počtu 

dětí ve třídách mateřských škol, kdy lze běžnou třídu mateřské školy naplnit až do počtu 28 dětí.   

Aktuální počet žáků z Ukrajiny zapsaných v základních školách zřízených statutárním městem Přerov 

k 12. 4. 2022: 

Základní škola 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkem v ZŠ 

ročník  

Trávník 0 3 0 3 5 0 1 2 2 16 

Želatovská 0 4 2 4 0 5 0 4 0 19 

Za Mlýnem 2 0 8 2 0 1 2 1 2 18 

Velká Dlážka 0 0 3 1 1 0 0 0 0 5 

U tenisu 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 

Celkem v ročníku 4 7 13 10 8 6 3 7 4 62 
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Žáci z Ukrajiny jsou při přijetí do základní školy zařazeni do konkrétních ročníků. Základní školy 

Želatovská, Trávník a Za mlýnem vytváří tzv. „výukové skupiny“ pro tyto žáky s cílem co nejvíce 

usnadnit jejich adaptaci. Do výukové skupiny se zařazují žáci jakýchkoli ročníků. S žáky z kmenové třídy 

děti z Ukrajiny absolvují hodiny výchovných předmětů. Další výuková skupina se připravuje v Základní 

škole Svisle. 

Ve výukových skupinách na jmenovaných základních školách působí od 1. 4. do 30. 6. 2022 pedagogický 

pracovník. Nebudou-li kryty platové náklady tohoto pedagogického pracovníka ze státních prostředků 

určených na začleňování dětí a žáků z Ukrajiny do vzdělávacího systému České republiky či jiného 

určeného zdroje, bude zapojen zdroj financování z prostředků zřizovatele. Předpokládané platové 

náklady uvedeného pracovníka včetně zákonných odvodů pro Základní školy Želatovská, Za mlýnem  

a Svisle činí 330 000 Kč. Základní škola Trávník je určena jako škola pro poskytování bezplatné jazykové 

přípravy cizinců, finančně je zajišťována ze státního rozpočtu. Základní škola Velká Dlážka začleňuje 

žáky individuálně do jednotlivých ročníků, institut výukové skupiny nevyužívá. 

Zákonní zástupci dětí a žáků z Ukrajiny, kteří byli přijati k předškolnímu a základnímu vzdělávání do škol 

zřizovaných statutárním městem Přerov, nehradí ve školním roce 2021/2022 úplatu za předškolní 

vzdělávání, úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině a stravné za školní stravování. Tyto náklady 

budou kryty z rozpočtu města Přerova. Ředitelé základních škol žádají obecně prospěšnou společnost 

Women for Women o zapojení ukrajinských žáků do projektu Obědy pro děti, v rámci  

kterého se financují obědy všem dětem ze základních škol, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit 

školní oběd, a to bez ohledu na jejich národnost. 

Ke krytí všech výše uvedených nákladů bude na kapitole školství vyčleněna částka 500 000 Kč  

(z finančních prostředků, které zastupitelstvo města vyčlenilo na pomoc Ukrajině).  

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání a žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 

proběhne 6. a 7. 6. 2022 (v zákonném rozmezí 1. 6. – 15. 7. 2022).   

Žáci z Ukrajiny mohou zdarma ve školním roce 2021/2022 navštěvovat zájmové kroužky při základní 

škole, do které jsou zapsáni. Další volnočasové aktivity jsou v jednání.  

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, mimo školní stravování dětí a žáků z Ukrajiny, 

dále zajišťovalo:  

- v období od 3. 3. do 11. 3. 2022 teplý čaj a drobné občerstvení pro uprchlíky ve stanu 

umístěném před objektem Policie ČR – územním odborem Přerov, U Výstaviště 18, Přerov,  

kde uprchlíci čekali na vyřízení pobytového víza, 

- v období od 14. do 18. 3. 2022 stravování uprchlíků ubytovaných v Hotelu Zimní stadion 

v plném rozsahu – snídaně, obědy, večeře.    

Jesle (dětská skupina) zřízené statutárním městem Přerovem požádaly ministerstvo práce a sociálních 

věcí o navýšení kapacity dětské skupiny. Věc je v řešení. 

 

Oblast sociální  

Sociální pracovníci oddělení sociální prevence a pomoci poskytovali k datu 12. 4. 2022 podporu  

a pomoc 91 osobám z Ukrajiny.  
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Sociální práce směřovala zejména do těchto oblastí:  

- pomoc při vyřízení dávky mimořádné okamžité pomoci (celkem pro 67 osob), 

- materiální pomoc z Městského sociálního šatníku, kdy bylo doposud vydáno celkem 146 ks 

materiální pomoci (zejména oblečení, školní potřeby, žehlička), 

- zajištění běžně dostupných léků, respirátorů a roušek, samotestů k prokázání onemocnění  

Covid-19,  

- pomoc při sjednání bankovního účtu u české banky,  

- pomoc při zprostředkování práce, 

- pomoc při orientaci ve městě (tisk mapky s vyznačením cíle), 

- pomoc při zajištění zdravotní péče (zajištění pediatra, zajištění praktického lékaře) 

- podpora při sjednání sociálních služeb,  

- poskytnutí informací k zajištění předškolní a školní docházky,  

- podpora při vyřizování humanitární dávky.  

Sociální pracovníci poskytují podporu a pomoc osobám z Ukrajiny průběžně dle aktuální potřeby  

(nejen při příchodu uprchlíků do města).   

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí v rámci své kompetence zajišťuje úkony v souvislosti s pobytem 

nezletilých dětí z Ukrajiny bez doprovodu na území ORP Přerov. Aktuálně k 10. 4. 2022 bylo řešeno 

v rámci ORP Přerov 8 dětí ve věku 4 - 17 let.  

Sociální pracovníci odboru aktivně spolupracují v dané věci s neziskovými organizacemi působícími  

na území města, aktuálně zejména s Charitou Přerov, Armádou spásy, Člověkem v tísni, Maltézskou 

pomocí. 

Tlumočnické služby při výkonu sociální práce jsou zajištěny v rámci spolupráce s Charitou Přerov 

prostřednictvím jejich tlumočníka, nebo osobou, se kterou má statutární město Přerov uzavřenou 

dohodu o provedení práce na tlumočení.   

Statutární město Přerov je připraveno od 1. 6. 2022 vytvořit pracovní pozici koordinátora styku 

s ukrajinskými uprchlíky jako zaměstnance Magistrátu města Přerova. 

 
 

Kurzy českého jazyka 
 

 

- Úřad práce ČR zajišťuje kurzy českého jazyka pro vytipované uchazeče o zaměstnání. Zatím kurzy 

budou probíhat pouze v Olomouci,  

- Charita Přerov nabízí zdarma dospělým osobám z Ukrajiny od 6. 4. do 30. 6. 2022 kurzy českého 

jazyka pro začátečníky, 

- Obchodní akademie a Jazyková škola v Přerově nabízí kurzy českého jazyka (1 - 4 osoby,  

400 Kč/1 hodina), 

- základní školy mapují zájem dětí o kurzy českého jazyka mimo školní vyučování. Aktuálně  

se jeví jako priorita výuka českého jazyka v rámci vyučování.  

 

 


