
Příloha č. 3 b) 

 

 

 Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT                

„Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců 

z třetích zemí za rok 2013 

(č. j.: MŠMT-39298/2012-20) 
 

1) Identifikační údaje krajského úřadu 

Krajský úřad: Libereckého kraje 

Sídlo: U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2 

IČ kraje: 70891508  

Jméno, telefon odpovědné osoby: Soňa Vavrušková, tel. 485226263   

 

 

2) Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků 

a) Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých krajským úřadem jednotlivým 

právnickým osobám                     

                                                                              v Kč 

  CELKEM  MP celkem 

z toho (pedagogičtí 

pracovníci): 

z toho (nepedagogičtí 

pracovníci): Odvody 

pojistného  

Odvody 

FKSP  
ONIV 

platy OON platy OON 

Škola 4438 43500   30000     10200  300  3000  

                 

                 

                  

Kraj celkem                 

 

b) Skutečná výše finančních prostředků použitých jednotlivými právnickými osobami 

 v Kč   

  CELKEM  MP celkem 

z toho (pedagogičtí 

pracovníci): 

z toho (nepedagogičtí 

pracovníci): Odvody 

pojistného  

Odvody 

FKSP  
ONIV 

platy OON platy OON 

Škola 4438 43500   30000     10200  300  3000  

                 

                 

                  

Kraj celkem                 
 

  * Údaj musí odpovídat skutečnému použití poskytnutých finančních prostředků na odvody pojistného nebo FKSP. Za oprávněné použití 

však lze považovat pouze prostředky ve výši 34 % prostředků použitých na plnění, která zakládají povinnost odvodů pojistného; v případě 

FKSP 1 % prostředků použitých na platy.  

 

 
 



c) Nevyčerpané finanční prostředky – vratky odvedené právnickými osobami do rozpočtu 

krajského úřadu (jako variabilní symbol u vratky uveďte prosím č. j. rozhodnutí 

o poskytnutí dotace)                                                                                                  

       v Kč 

  CELKEM  MP celkem 

z toho (pedagogičtí 

pracovníci): 

z toho (nepedagogičtí 

pracovníci): Odvody 

pojistného  

Odvody 

FKSP  
ONIV 

platy OON platy OON 

Škola 4438 0               

                 

                 

                  

Kraj celkem                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Slovanka Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, 

 příspěvková organizace 

 
závěrečná zpráva o realizaci rozvojového programu MŠMT č. j. 39298/2012-20 „Bezplatná výuka 

českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí za rok 2013“ 
 

a) Informace o použitých finančních prostředcích na rozvojový program 

 

1)  1. Počet pedagogů pro jazykovou přípravu: 2  

 

 

 

2. Struktura prostředků na platy :                                                                

 

             Nenárok. složka 15000 x 2 pedag., vyplaceno v měsíci prosinci 2013 ve výplatě 

            za měsíc listopad 2013 = 30000,-Kč     

 

 3. OON ne 

  

       

 

-       4.  Použité prostředky na ostatní neinvestiční výdaje v členění na jednotlivé položky 

a částky 

             Fa 774/2013 2956,00 Kč 

ČJ pro malé cizince – 

Kosmas - Domino   
             V/433 44,00 Kč Pexeso    
            celkem 3000,00 Kč    
  

5. Místo uložení dokladů : Základní škola Slovanka Česká Lípa, Antonína Sovy 

3056, příspěvková organizace - spisovna školy  

 

b) Průběh vzdělávání 

 

- organizace a průběh výuky 

Obě paní učitelky se věnují dětem vietnamské, bulharské a mongolské národnosti v době mimo 

vyučování individuálně. Je veden záznam o práci „ Výuka českého jazyka pro cizince“. Učitelé pracují 

podle vlastních materiálů, dále podle učebnic a slovníků z nakladatelství Klub Domino. 

 

- počet žáků ve třídách pro jazykovou přípravu 

Celkem se jazykové přípravy účastnilo 6 žáků.  

 

Počty vzdělávaných žáků v roce 

2013 

leden 6 

únor 6 

březen 6 

duben 5 

květen 5 

červen 5 

červenec - 

srpen - 

září 4 

říjen 3 

listopad 3 

prosinec 3 

celkem za rok 2013 6 



 

 

 

- jednotliví žáci, kteří byli zařazeni do tříd pro jazykovou přípravu: 

 

 

Země původu žáků - cizinců Datum přijetí ke vzdělávání na ZŠ 

Mongolsko 4.1.2010 

Mongolsko 1.2.2012 

Vietnam 1.9.2009 

Bulharsko 1.9.2011 

Bulharsko 1.9.2011 

Bulharsko 1.9.2011 

  

  

  

  

 

Opatření:  

- doplňkové hodiny ČJ pro cizince 

- zajištění 2 pedagogických pracovníků 

- kvalitní výukové materiály 

- spolupráce s rodiči 

- zapojení dětí do projektů 

- péče speciálního školního pedagoga 

- podpora zapojení dětí do kolektivu  

 

Se stále větším otevíráním ČR dochází k migraci cizinců. Ve škole přijímáme všechny děti z tzv. 

třetích zemí. Sestavíme plán podpůrných opatření pro každé dítě individuálně. Někdy se stává, že jsou 

v ČR jen na 3 měsíce na turistické vízum a potom naši republiku opustí. 

Zpočátku mají tyto děti výuku Českého jazyka denně – u školního speciálního pedagoga, u 

asistenta pedagoga i během běžné výuky, protože neumí vůbec česky. Pracují i podle vlastních 

materiálů. Snažíme se zapojit tyto děti do všech aktivit ve škole – do projektových dnů.  

Jsme zapojeni do projektu inkluzivní škola. Všichni vyučující se seznámili formou semináře pod 

vedením pracovnice IPPP Praha s kulturou a způsobem života v Mongolsku. 

Děti cizinci jsou velmi snaživí, vstřícní a vděční za pomoc s výukou. Výjimku tvoří chlapec 

z Mongolska, který se na konci šk.roku 2012/2013 vrátil do své vlasti. 

 

 

 

 

V České Lípě dne 10.12.2013 

 

Zpracoval: Mgr. Jaroslava Letáková – zástupce ředitele školy 

       Lenka Bittnerová – ekonomka školy 

 

 

 

 
 

 

 

 



Příloha č. 4 

Vyhodnocení programu. 
 

Číslo rozhodnutí 
39298/2012-20 

Poskytovatel dotace 
Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 

Praha 1, IČ 00022985 

Program 
Rozvojový program MŠMT „ Bezplatná výuka českého jazyka na podporu vzdělávání 

žáků–cizinců z třetích zemí v roce 2013 

Název organizace 
Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, příspěvková 

organizace 

Adresa organizace, 
email, web 

Antonína Sovy 3056, Česká Lípa, PSČ 470 01 

zsslovanka@seznam.cz, www.zsslovanka.cz 

Statutární orgán 
Mgr. Václav Špetlík, ředitel školy 

Poskytnutá dotace 
43500,-Kč 

 

 

Vyhodnocení   

          Již několik let se věnujeme výuce českého jazyka pro cizince. Zavedli jsme doplňkové hodiny 

českého jazyka pro tyto děti u 2 vyučujících. Zajistili jsme výukové materiály pro žáky cizince. Vše 

jsme financovali právě z tohoto programu. Do péče o cizince se zapojila i speciální školní 

pedagožka. V roce 2013 prošlo výukou ČJ 6 dětí. Děti cizinci by bez individuální péče doplňkových 

hodin českého jazyka a velké podpory učitelů i rodičů výuku v české škole nezvládly.  

Efektivní péči o cizince spatřujeme: 

 v kvalitních učebních textech (Český jazyk pro cizince), 

 podávání informací rodičům žáků cizinců za přítomnosti překladatele, 

 zavedení výuky pro cizince přímo ve škole, 

 v kvalitní přípravě učitele na výuku (samostudium, a příprava učebních materiálů), 

 pravidelná docházka žáků na výuku, snaha se češtinu naučit, 

 pravidelná domácí příprava a podpora rodičů, 

 dobré přijetí žáka cizince ve třídě a podpora spolužáků a třídního učitele, 

 dlouhodobá jazyková podpora prostřednictvím kurzu či doučování češtiny u cizinců. 

Žáci potřebují dlouhodobý kurz češtiny pro cizince, kde si mají možnost osvojit základy češtiny 

z pohledu cizinců. Tím se zvýší i jejich šance na úspěšné studium na českých školách. Stejně tak je 

ale také důležité zdůraznit, že z úspěšné integrace budou mít opět užitek všichni zúčastnění. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 
10.12.2013 

Jméno a podpis statutárního zástupce 
Mgr. Václav Špetlík – ředitel školy 

 

……………….…………………………………………………… 
 

mailto:zsslovanka@seznam.cz

