
WEB MŠMT - podpora škol v problematice vzdělávání ukrajinských dětí, 

tvorbě informačních materiálů atd... 

edu.cz/ukrajina 

Na "U-lince" 234 811 246 jsou každý všední den od 8 do 16 připraveni metodici 

Na e-mailu ukrajina@msmt.cz odpovídají na dotazy do 48 hodin 

Na Střední článek MŠMT jsme na chatu pro operativní komunikaci 

• Jak postupovat při začleňování do vzdělávání v ČR (česky / ukrajinsky) 
– příručka pro rodiče ukrajinských dětí (MŠMT). (7. 3. 2022) 

• Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR je určený pro mateřské, základní, střední a vyšší 
odborné školy a jejich zřizovatele (MŠMT). 

• Příručka pro školy v době katastrofické události (Národní ústav duševního zdraví 
společně s MŠMT) Jde o zdroj informací pro pedagogy základních a středních škol. 

•  

_______________________________________________________________________ 

Sdílená platforma materiálů pro práci s ukrajinskými dětmi 

https://ukrajina.knihovny.cz/ 

_______________________________________________________________________

Nakladatelství fraus se spojilo s ukrajinským nakladatelstvím ranok a zpřístupnili zdarma 

v elektronické podobě učebnice tohoto nakladatelství pro ukrajinské děti v ČR. 

https://www.fraus.cz/cs/o-nas/pro-media/aktuality/ucebnice-pro-ukrajinske-deti-v-

cr-25155 

_______________________________________________________________________ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fedu.cz%2Fukrajina%3Ffbclid%3DIwAR3g7eq2u2yv-gywbH4PArIZvELz1bxsTiVoqrjK9HYn2gappGScMvgml9Q&h=AT3DHEoquYrAgllOW6XRxkK21hO0py-t1Zn_lf8e6WHab5o7d1NTAjLYrqkt2KDRLgL1joqpRLKIpYqbL6mw5_sNOzgV_yQ_ABlIFc88EwNelnQ1MEk40X74ILOH9WulzQ&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT0ZlzArPAYlqetJylejNcGfox05hlY1u_qPocIPZZ5oKlFEK94MFINIQ8mcjIFaSUcBRdCrqhWqSBzDHFsLVxpqSavxzd9eCKq1SA-F9a_MRzUFlBaLW1NS1o-PEEencQRTZvYVXXH5_s8WlV_-eFJGqRbu6IdwoC98RNuC2CvsLNaWcTVBPTPE-6tTqDPYWJYySxXwgvEroH6gdJrvfIjwntn3G-Cl_1IEdYAeiUAbUZYNyNbxlYw
https://www.facebook.com/stredniclanek/?__cft__%5b0%5d=AZV1VwbIWGnp8cKpbjHOq0OVsYJiXiyBga6bQR69sV85kb0QtntzfVFmJKe4i-Y-Tf82pQnCdXLebm8PWzPb-RwWeuC0zjsreKX3HHtfI-9hdQ_5o1T8rKqeNRfPz7udikm2HfZNYOnYtb2oCQoPhBUmz0yUDm-w33mTu94kqjHQshrzJrbSQGvq_p1bwPwI5Wc6y9d4OSgAcnsgv9OhE4VIf6vxiJ2pUAEGFx1BS2Slaw&__tn__=kK*F
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2022/03/grafika_Prirucka_rodice_czWEB.docx.pdf
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2022/03/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf
https://www.edu.cz/methodology/vzdelavani-ukrajinskych-deti-v-cr/
https://www.edu.cz/methodology/prirucka-pro-skoly-ukrajina/
https://ukrajina.knihovny.cz/?fbclid=IwAR32oBFenEAxFljNNNj_wMYw_6Wbv7Gv767N30p_lkbB7AVY71fbwtlRTsY
https://www.fraus.cz/cs/o-nas/pro-media/aktuality/ucebnice-pro-ukrajinske-deti-v-cr-25155
https://www.fraus.cz/cs/o-nas/pro-media/aktuality/ucebnice-pro-ukrajinske-deti-v-cr-25155


https://shkola.cz/ 
Spojuje české školky, školy a 
ukrajinské děti a studenty - 

Підключаємо чеські садочки, школи 
та українських дітей та студентів 

 

Umožňujeme ukrajinským rodinám 

v České republice najít mateřskou, 

základní nebo střední školu, která má 

o ukrajinské děti zájem. Mapa zobrazuje 

školy, které mají volná místa a jsou 

připraveny ukrajinské děti přijmout. 

Rodiče se tak mohou spojit přímo se 

školou ve svém okolí.  

_______________________________________________________________________ 

Vědci z Matfyzu vyvinuli automatický překladač mezi češtinou a ukrajinštinou 

Výzkumníci z Ústavu formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL) vyvinuli v rekordním čase 
veřejně dostupný automatický překladač mezi češtinou a ukrajinštinou. Cílem projektu je 
pomoci uprchlíkům z Ukrajiny překonat jazykovou bariéru a usnadnit jim kontakt 
v českém prostředí. 

https://lindat.cz/translation 

_______________________________________________________________________ 

Český nadační fond zaměřený na výchovu a vzdělávání ukrajinských dětí do 17 let.  

Po registraci vaše dítě získá možnost pokračovat ve výuce a vzdělávání 

tam, kde byla násilným způsobem školní docházka přerušena. Nadační 

fond pro Vaše dítě zajistí i mimoškolní aktivity. 

Registrovat se a pomoci zajistit výuku ukrajinských dětí mohou také 

pedagogové, kteří na Ukrajině pracovali ve školství či získali 

pedagogické zkušenosti (učitelé, učitelky, vychovatelé atd.) 

https://www.detiukrajiny.cz/ 

_______________________________________________________________________ 

Často kladené dotazy – VÝUKA DĚTÍ Z UKRAJINY 
https://www.inkluzivniskola.cz/faq/ 
_______________________________________________________________________ 

https://shkola.cz/
https://www.pedagogicke.info/2022/03/shkolacz-spojujeme-ceske-skolky-skoly.html
https://www.pedagogicke.info/2022/03/shkolacz-spojujeme-ceske-skolky-skoly.html
https://www.pedagogicke.info/2022/03/shkolacz-spojujeme-ceske-skolky-skoly.html
https://www.pedagogicke.info/2022/03/shkolacz-spojujeme-ceske-skolky-skoly.html
https://lindat.cz/translation
https://www.detiukrajiny.cz/?fbclid=IwAR0OsT6VIb15PD5ZXXER_AayQcXtZIeZU0bscgNj_lg-bmzOXvlhNh2Sky4
https://www.inkluzivniskola.cz/faq/
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjtsfLot1khL3uaT8VsX8Mj-Np4oxG4bAZWXoRGEMRR4qC8F0GDJzRDGIWmuEez1ZeBplO2JwQCGGHUFIeZoGvhWyd-DwErMIu9Fa0pmUnZlwipTZuz1h6gb44_6TotVRRqZbhvmXbtjosDjl8bwtMQE4FYYc7TUCl0mInLkAYo8OiTdoY45EQ7LW_2=s940


Web decko.cz/ukrajina  

V prvním videu Daniel Stach vysvětluje, co se teď na Ukrajině děje a jak můžou děti 

vyjádřit podporu. Web se bude každým dnem rozrůstat, dnes na něm najdete slovníček 

důležitých pojmů, rozhovor s hercem Fedirem Kisem, který z Ukrajiny před pár dny 

přivezl své příbuzné a video, které vysvětlí, co se děje v našem těle, když se bojíme a 

proč se v Česku bát nemusíme. 

_______________________________________________________________________ 

Mapy Česka v ukrajinštině ke stažení 

Máte ve své škole nějaké děti z Ukrajiny, které potřebujete zapojit do výuky? Seznámit je 

s Českem? Pokud ano, věříme, že by vám mohly pomoci následující dvě mapy naší 

země ze Žákovského atlasu. První je mapa administrativního dělení Česka doplněná o 

historické české země. Druhá pak znázorňuje reliéf a povrch. 

https://skolnimapy.cz/nezarazene/pripravili-jsme-mapy-ceska-v-ukrajinstine/ 

_______________________________________________________________________ 

Okamžitá psychická podpora zdarma 

bezplatný přístup k aplikaci na duševní zdraví pro všechny 

Ukrajince  https://www.vos.health/ukraine 

 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
Ruská invaze na Ukrajině v otázkách žáků a studentů  
Jak téma vysvětlovat žákům druhého stupně ZŠ a SŠ  - ZÁZNAM DEBATY 7.3.22  
https://www.facebook.com/CTedu/videos/377986677502369 

Cílem debaty je poskytnout srozumitelný pohled z různých expertních perspektiv na 
současnou kritickou situaci na Ukrajině a pomoci dětem a dospívajícím pochopit, co se 
děje, jak se nás tato situace dotýká a jak k ní přistupovat.  Diskutující:  

• Petr Gazdík, ministr školství 

• Petr Kolář, bývalý velvyslanec v USA a Rusku 

• Petr Pavel, bývalý šéf vojenských jednotek NATO, 

• Michael Romancov, politický geograf soustředící se na Rusko a Ukrajinu, 

• Richard Smejkal, šéf krizového týmu Červeného kříže a 

• Bob Kartous, odborník na téma dezinformace 
_______________________________________________________________________ 

http://decko.cz/ukrajina?fbclid=IwAR2SWCw2NDF4Z2zT_990CRbsznYVXjk1PRBCQSue9SGc_djNQDFNN4BEIN8
https://www.facebook.com/Daniel.Stach.journalist?__cft__%5b0%5d=AZWH-vccDjIyw3H93Oo-GmEm0I6afLh8nW7pwsteCmAsbxbafp3uinQYFvgU5CVE3OFoock6QaF3TuV6Np0WOvr6XtoQhCyA7BNF6yskoxB0bXDOqSebsgoh-K2Q_bh8XE_0JyjLmTaxsF4FHXCTDXY7zh2HVRKD-_IyTPhN2Y73YqEMURljG7yu-ftQiooq7-vkFjPdBtqMDVEw3T9gzFXlS4utjGSfOH_VQvf-TnsmQg&__tn__=-%5dK-y-R
https://skolnimapy.cz/nezarazene/pripravili-jsme-mapy-ceska-v-ukrajinstine/
https://www.vos.health/ukraine
https://www.facebook.com/CTedu/videos/377986677502369


Nabídka sportovního vyžití pro ženy a děti z Ukrajiny ve městě Rychnov n.Kn. a 

Vamberk.  

https://www.facebook.com/MAPnaRychnovsku/posts/1318437151972466 

 

_______________________________________________________________________ 



Tipy pro vzdělávání Ukrajinců: ukrajinština v počítači, na tabletu a mobilu 
https://www.youtube.com/watch?v=upZPRtHJ5sQ 
 

Videovýuka s Václavem Maněnou Užitečné návody pro učitele, ajťáky a všechny, kteří 

potřebují komunikovat s ukrajinskými uživateli. 

 

_______________________________________________________________________ 

ZDARMA ONLINE APLIKACE VČELKA PRO VÝUKU ČJ PRO CIZINCE  

V rámci pomoci válečným uprchlíkům se záměrem posílení jejich schopnosti zařadit se 
do běžného života v České republice (případně jiných zemích) 𝗩𝗰̌ 𝗲𝗹𝗸𝗮 𝘇𝗽𝗿̌ �́�𝘀𝘁𝘂𝗽𝗻𝗶𝗹𝗮 
𝗮𝗽𝗹𝗶𝗸𝗮𝗰̌𝗶 𝗭𝗗𝗔𝗥𝗠𝗔 pro všechny Ukrajince. 
 
Pro získání přístupu se stačí jednoduše zaregistrovat a v aplikaci použít PROMO KÓD: 
VCELKAUKRAJINE  

https://www.vcelka.cz/vcelka-pro-ukrajinu 

_______________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=upZPRtHJ5sQ
https://www.youtube.com/channel/UCluDj-NAkxHJmEosEeuTUiQ
https://www.youtube.com/channel/UCluDj-NAkxHJmEosEeuTUiQ
https://www.vcelka.cz/vcelka-pro-ukrajinu


Užitečné odkazy pro výuku češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem na 

jednom místě (kolegyně z MAP Jaroměřsko), materiály budou aktualizovat. 

https://padlet.com/mmatousova489/opjbeipixa1hqmlx 

 

______________________________________________________________________ 

Rychlá pomoc do matematiky v ukrajinštině 

Článek nabízí přehled zdrojů a tipů pro zapojení žáků z 

Ukrajiny do hodin matematiky. 

https://clanky.rvp.cz/clanek/23206/RYCHLA-POMOC-
DO-MATEMATIKY-V-UKRAJINSTINE.html 
 

 

_______________________________________________________________________

SYPO a děti z Ukrajiny 

Nová série videí, která se bude věnovat zkušenostem českých škol v souvislosti s 

aktuální situací na Ukrajině. První z rozhovorů ZDE je s paní Evou Kuchyňkovou, 

ředitelkou Církevní MŠ Srdíčko v Praze a členkou Stálé konference ředitelů a Národního 

kabinetu Předškolní a prvostupňové vzdělávání. Paní ředitelka v rozhovoru mimo jiné 

sdílí své bohaté zkušenosti s tím, jak jednat s dětmi-cizinci, jak komunikovat s českými 

dětmi a jejich rodiči a jaké pomůcky a materiály ona i její pedagogický sbor využívají. 

článek na blogu SYPO, jehož součástí je 5 otázek a odpovědí, které se mohou hodit 

nejen v MŠ. Pod videem i na blogu najdete další užitečné odkazy. 

_____________________________________________________________________ 

https://padlet.com/mmatousova489/opjbeipixa1hqmlx
https://clanky.rvp.cz/clanek/23206/RYCHLA-POMOC-DO-MATEMATIKY-V-UKRAJINSTINE.html
https://clanky.rvp.cz/clanek/23206/RYCHLA-POMOC-DO-MATEMATIKY-V-UKRAJINSTINE.html
https://youtu.be/aVdf-SsEwxI
https://www.projektsypo.cz/blog/51-staticke-stranky/blog/1339-materske-skoly-a-deti-z-ukrajiny-e-kuchynkova-cirkevni-ms-srdicko-v-praze.html


 

V nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., vytvořili obrázkové karty pro základní 

komunikaci volně dostupné jako MIUč+ (multimediální interaktivní učebnice). 

 

Aktuální verzi této MIUč+ zdarma najdete zde. 

 

V tuto chvíli obsahuje první karty slovní zásoby z tématu škola, na jejím rozšiřování 

dále pracují a další karty budou na tomto odkazu průběžně zpřístupňovat. Jednotlivé 

pojmy jsou doplněny audionahrávkami výslovnosti v ukrajinštině a češtině. MIUč+ jsou 

určeny pro spuštění na počítačích nebo tabletech. 

 

Obrázkové karty je možné snadno stahovat či tisknout pomocí funkce „fotoaparátu“, více 

ve videu Jak tisknout stránky z MIUč+ na www.ucebnice-online.cz 

 

 

    

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

 

na našich webových stránkách si nyní můžete stáhnout pracovní listy pro děti v 

ukrajinském jazyce. Pracovní listy jsou určené pro předškoláky a obsahují různé úkoly pro 

rozvoj grafomotoriky a předmatematických dovedností. 

Věříme, že Vám pracovní listy budou dobrým pomocníkem v adaptaci ukrajinských dětí v 

českých školách.  

Děkujeme Vám! 

tým Malé techniky z.ú. 

    
  

    

 

Stáhnou pracovní listy   

  

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Ukrajinsky_obrazkovy_slovnik_1/Ukrajinsky_obrazkovy_slovnik_1.mc&pagesyncid=3JoO3UZsNTx25
https://www.youtube.com/watch?v=3HKZGay0DP0
http://email-click.mtuni.cz/public/open/nlink/?u=9d1bd25c-6173-11ec-9582-0cc47afea67f&c=c5c0a6ca-7aa4-11ec-a936-3cecef38fa8c&l=4a0a2700-af1e-11ec-bad0-0cc47afea67e&sid=1b16822130394787b23eef7629a304b6


    

 

 

 

 

 

    

 

    
 

  

    

 

    
 

  

    

 

    Malá technická univerzita 
  

    

 

    

 

 

 

    

 

    

Malá technická univerzita nabízí zábavné a vzdělávací lekce či projektové dny ve 

výuce, které seznamují děti s technickým světem kolem nás. Program je vhodný pro 

předškoláky a mladší školní žáky. Vybrat si můžete z deseti technických témat jako je 

Malý architekt, Stavitel mostů nebo Malý vodohospodář. Zkušený lektor přijede do Vaší 

školy se sadou speciálních pomůcek a kostkami na stavění a stráví s dětmi hodinu 

nebo celé dopoledne plné zábavy a poznání. 

Objednejte si lekci nebo projektový den ještě pro tento školní rok. Objednávky 

přijímáme i na nový školní rok 2022/2023. 

  
  

    

 

VÍCE/OBJEDNAT  
  

 

 

 

 

http://email-click.mtuni.cz/public/open/nlink/?u=9d1bd25c-6173-11ec-9582-0cc47afea67f&c=c5c0a6ca-7aa4-11ec-a936-3cecef38fa8c&l=4a04d20a-af1e-11ec-8c65-0cc47afea67e&sid=1b16822130394787b23eef7629a304b6
http://email-click.mtuni.cz/public/open/nlink/?u=9d1bd25c-6173-11ec-9582-0cc47afea67f&c=c5c0a6ca-7aa4-11ec-a936-3cecef38fa8c&l=4a04d20a-af1e-11ec-8c65-0cc47afea67e&sid=1b16822130394787b23eef7629a304b6
http://email-click.mtuni.cz/public/open/nlink/?u=9d1bd25c-6173-11ec-9582-0cc47afea67f&c=c5c0a6ca-7aa4-11ec-a936-3cecef38fa8c&l=4a04d20a-af1e-11ec-8c65-0cc47afea67e&sid=1b16822130394787b23eef7629a304b6


Ukrajina a digitální vzdělávání 

Najdete zde třeba návod, jak dostat do notebooku ukrajinštinu... 

https://drive.google.com/drive/folders/1Nu926NaueWGcvsfmhi7HfoPbllET5x3Z?fbc

lid=IwAR2UhevTkdSg7OYMjCJibvJiwKYtn37dnfggKHgI7twZun34R15i43TM4H0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní listy pro ukrajinské děti zdarma - pro MŠ i 

1.stupeň ZŠ 

https://www.nomiland.sk/pre-vas/ua-pracovne-

listy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Nu926NaueWGcvsfmhi7HfoPbllET5x3Z?fbclid=IwAR2UhevTkdSg7OYMjCJibvJiwKYtn37dnfggKHgI7twZun34R15i43TM4H0
https://drive.google.com/drive/folders/1Nu926NaueWGcvsfmhi7HfoPbllET5x3Z?fbclid=IwAR2UhevTkdSg7OYMjCJibvJiwKYtn37dnfggKHgI7twZun34R15i43TM4H0
https://www.nomiland.sk/pre-vas/ua-pracovne-listy/
https://www.nomiland.sk/pre-vas/ua-pracovne-listy/


mnoho odkazů na všelijaké materiály na výuku ukrajinského jazyka - 10 listů ze ZŠ a 

MŠ Nekoř: učebnice, slovníčky, pracovní listy, hry a skládačky, omalovánky, pohádky, 

mluven slovo, metodiky a manuály, ostatní 

https://cutt.ly/PD8ZU2L 

 

WocaBee do konce školního roku 

zdarma 

objednejte zkušební verzi na 

www.wocabee.app a jako mateřský 

jazyk uveďte pro třídu/y ukrajinštinu. 

Platnost Vám prodloužíme bezplatně 

do konce školního roku.  

https://wocabee.app/ua/?lang=CZ 

 

 

 

ukrajinské učebnice pro celou základní školu v PDF 

 https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/ 

 

https://cutt.ly/PD8ZU2L
https://www.wocabee.app/?fbclid=IwAR2LtbyhaqtB7KsVQkAgNU9zd37bVjwTMjQtXkfhQAgUfJ5aXnpvf46Q4sc
https://wocabee.app/ua/?lang=CZ
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/?fbclid=IwAR1XwfaLRJf4jFGxdaBb6taIOOn9pEqn3CxrXyjO6Sz6vIgq_aVPi7AGKE4


Krizová linka pro ukrajinské děti  

Terapeutická linka Sluchátko v ukrajinštině každý den od 9 do 18 hodin - 212 812 540. 

Nově bude na lince k dispozici každý pracovní den také ukrajinský dětský psycholog. 

Terapeutická linka Sluchátko z.ú. 

https://www.linkasluchatko.cz/ 

 

Iva Neupauerová: rozhodli jsme se dětský klub pro maminky a děti z Ukrajiny dělat 

každý týden, vždy ve středu od 16:00 ve společenském centru, v Rychnově n. Kn. 

Rádi bychom jim poskytli prostor pro vzájemné setkávání, sdílení zkušeností, příjemné 

popovídání... rádi taky pomůžeme, s čím bude třeba, jak jen bude v našich silách... děti 

si budou moci pohrát, poznat nové kamarády apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Terapeutick%C3%A1-linka-Sluch%C3%A1tko-z%C3%BA-111259560740955/?__cft__%5b0%5d=AZWMQzdQ2WtO43LT26uA9UayRXSMwbdhkQkQ-Nf6BwtNmt5pg9-QTgEOWo-E-a609YsIZTFHxPc0YkM6RhkvEjflnM3ntWLN9JCPrcm_bPlLkZ8OUigjTX_cQVbi8Hebhfp4QG58uKGy8OpGfpSgULryWJQjdCHIKx4IJheTI1CxMbO-CTfcNLnqwF5WZnncLFYK6lmQWZMIKbQu0iNbe-k37Cz_xnAJKQDAmBScdEqxdQ&__tn__=kK-y-R
https://www.linkasluchatko.cz/?fbclid=IwAR1HdtNqEDIBSoP81b4TLCCGvOLXP9cxv5SDCgb3W0hp2M89pizVeVTf_20
https://www.facebook.com/groups/1278941718797882/user/1207261905/?__cft__%5b0%5d=AZXhjETNrbM9LIXVzi5md8qv07CQsxZSIvi_wbvwRufvi8PJC-376wI8kxOH48irD2WCfPLskmNQhrDMcySdt4oMuoPLHQlnpjkd8ismf1v7b3jAkaWQkuKtjAiO5rubBrVrZcVFG05mdghcyXTF98wI&__tn__=-UC%2CP-R


Chcete zrychlit a zjednodušit komunikaci s ukrajinskými žáky v hodinách nebo s jejich rodiči? 

Vyzkoušejte aplikaci Comenio, která vznikla jako projekt šikovných brněnských studentů  

https://comenio.cz/ 

Webová aplikace Comenio pomáhá s integrací ukrajinských dětí nejen do výuky ve školách, ale dá se využít 

při jakékoliv komunikaci s lektorem, učitelem, vedoucím, školitelem či přednášejícím. Comenio pomáhá 

bourat jazykovou bariéru díky jednoduché funkci. Ukrajinsky mluvící člověk pošle zprávu v 

azbuce a ta se přeloží do češtiny a zobrazí se v administraci tuzemského příjemce. A obráceně  

Je to velmi jednoduché a intuitivní! Založte místnost, dejte žákům kód a vyzkoušejte 

 

Odborníci z LOCIKA dokončili "ukrajinský balíček". Jedná se o soubor infografik, které 

představují první pomocí při setkání s traumatem, kterým válka na Ukrajině nade vší 

pochybnost je. Materiály jsou jak v češtině, tak i v ukrajinštině. 

https://bit.ly/LocikaUkrajinaCZ 

https://bit.ly/LocikaUkrajinaUA 

Projekt podpořila Nadace České spořitelny, která rychle zareagovala na aktuální dění.  

Technické informace: Balíček je ve formátu zip. V podsložce najdete všechny infografiky i v 

tiskové kvalitě ve formátu PDF. 

 

https://comenio.cz/?fbclid=IwAR182Wzn8DELpWzUNQEouyB2WjPzNpCaQMTH5Hg0R4Hnwt6M0Rf6GEXt_kI
https://www.facebook.com/centrumlocika/?__cft__%5b0%5d=AZXfgmBIE8S1LYwnSldWeN_dolT_I_jdR6koC4_7wR8NnKXqj8Fj5k_ji-a5M6ylx5moYAl7O1YJaqasHwLQKtE-x_x0cZ7nVvvoJEjsJ8hvRV-OMEnC38OcP3cVqKpftkJ9BxkfliV6VfvDXHz4X-JF&__tn__=kK-R
https://bit.ly/LocikaUkrajinaCZ?fbclid=IwAR1_L9c-CfEPIG7mwcSkhVoPXoJp3FBputI83wTXougWiudB6y04pcB2b0Y
https://bit.ly/LocikaUkrajinaUA?fbclid=IwAR13x-aun9Fo4PWrYEyvfW1cJYnxKPMJxEQOKct_LIkrbODcdESKPSxNY2g
https://www.facebook.com/nadaceceskesporitelny/?__cft__%5b0%5d=AZXfgmBIE8S1LYwnSldWeN_dolT_I_jdR6koC4_7wR8NnKXqj8Fj5k_ji-a5M6ylx5moYAl7O1YJaqasHwLQKtE-x_x0cZ7nVvvoJEjsJ8hvRV-OMEnC38OcP3cVqKpftkJ9BxkfliV6VfvDXHz4X-JF&__tn__=kK-R

