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4. Problémy k řešení

> Nedostatek financí

Abychom zajistili dostatečné flnance žádáme veřejné organizace jako Nadace Terezy

Maxové o podporu našeho programu. Také jsme založili veřejné sbírky na stránkách

beznesnáze.cz. Zdroje z těchto sbírek zatím není dostačující a nepokryje náklady na

projekt - viz. níže.

Dne 12.5.2022 jsme rozhodli zorganizovat Benefiční koncert dětí All Stars School dne

12.5.2022 v 16h30 otevřený veřejnosti s dobrovolným vstupným. Vtento den bude

probíhat v prostorách školy i Jarmark, kde budemožné za menší peníze si koupit výrobky

českých i ukrajinských dětí a ochutnat ukrajinskou kuchyni. Vstupné na koncert je

dobrovolné & veškerý výtěžek půjde na naše konto ukrajinské pomoci.

> Materiální zajištění.

Veliký a náhlý příliv dětí do naší školy vytvořil tlak na naše současné vybavení a zdroje.

Zvláště za situace, kdy se kvůli Covidu a následně dlouhým výrobním a dodacím lhůtám

zápasíme s nedostatkem nutného vybavení pro děti. Proto jsme jako všechny školy nuceni

improvizovat. Některé vybaveníjsme sehnali z jiné školy (v Plzni), jiné jsme dokoupili, ale

stále nám chybí některé nutné vybavení tříd a školy jako například:

— tabule pro děti ZŠ (stačila by i starší)

— židle pro děti MŠ (stoly máme)

— některý pedagogickéhomateriál jak pro MŠ, ZŠ a tak i výuku češtiny

— rychlejší tiskárna levnější na tisk (i starší)

> Nedostatek pedagogů v ČR

Stále se potýkáme s nedostatkem kvaliňkovaných českých pedagogů jak pro MŠ, tak i pro

1. stupeň ZŠ. Tento nedostatek učitelů je celorepublikový a dlouhodobý. Naše interní

asistentky pedagoga budou urychleně potřebovat speciální školení pro výuku cizinců

českému jazyku.

Dle České školní inspekce, která přišla do naší školy koncem dubna kvůli zjišťování potřeb

škol v této situaci, bychom potřebovali do každé ukrajinské třídy navíc jednu

kvalifikovanou českou učitelku vedle učitelky ukrajinské. Toto je velmi náročný cíl jednak

vzhledem k nedostatku učitelů, tak i po ňnanční stránce.
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6. Spol upracuj ící organizace

Aktivní komunikace a spolupráce s následujícími organizacemi:

- Radnice města Příbramě

. Centrumpro integraci cizinců v Příbrami
*

' Charita — Radost Příbramáčkům

. Nemocnice Příbram — služby pro ukrajinskéuprchlíky

. Úřad práce středočeského kraje

. Charita Příbram

0 Základní školy v Příbrami a okolí —ZŠ Bratří Čapků

- ZUŠ A. Dvořáka
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