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Příloha č. 4 b) 

 

 

Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT               

Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců 

z třetích zemí za rok 2015 (č. j.:  MŠMT-32486/2014) 

 
 

1) Identifikační údaje právnické osoby – žadatele o dotaci 

Právnická osoba: Základní škola Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc 

Sídlo: Jungmannova 655 

IČ: 45238782 

Jméno, telefon a email odpovědné osoby: Mgr. Eva Hrachovcová 

 

 

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  4160 3800 0 3800 0 0 0 0  360 

 

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  4160 3800 0 3800 0 0 0 0 360 

 

  * 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.  
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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  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

3) Informace za JEDNOTLIVÉ ŠKOLY 

a) Informace o použitých finančních prostředcích na rozvojový program 

 struktura prostředků na ostatní osobní náklady; 

1 učitel, 150,- Kč na 1 hodinu x 25,33 h, celkem 3800 Kč, od 03/2015 do 06/2015 

 použité prostředky na ostatní neinvestiční výdaje v členění na jednotlivé položky 

a částky: 

 Hravá vyjmenovaná slova pro 3. ročník   41,- Kč 

 Učíme se česky 1 – učebnice češtiny pro cizince  126,- Kč 

 Učíme se česky 2 – učebnice češtiny pro cizince  126,- Kč 

 Sešit školní 420 bílý       9,90 Kč 

 Sešit školní 440 bílý      27,40 Kč 

 Vyjmenovaná slova od B do Z    30,- Kč 

 místo uložení dokladů – spisovna školy, kancelář školy 

b) Průběh vzdělávání 

 počet žáků: 

Rok 2015 Počet žáků  

leden 0 

únor 0 

březen 1 

duben 1 

květen 1 

červen 1 

červenec X 

srpen X 

září 0 

říjen 0 

listopad 0 

prosinec 0 

Celkový počet 

vzdělávaných 

žáků 1 
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 jednotliví žáci:  

 

Jméno 

 
Státní příslušnost 

Datum přijetí  

a ukončení 

vzdělávání na české 

ZŠ 

 Robert Libra Ukrajina  1.9.2012 - dosud 

 učebnice a učební pomůcky, vzdělávací portály, se kterými bylo pracováno (uveďte 

úplnou bibliografii nebo přesný popis); 

Lenka Dočkalová - Hravá vyjmenovaná slova pro 3. ročník – Nová škola 2014 

Marie Hanzová - Učíme se česky 1 – učebnice češtiny pro cizince – Albra 2002 

Karel Kamiš - Učíme se česky 2 – učebnice češtiny pro cizince – Albra 2004 

Jaromíra Kvačková, Kateřina Kvačková - Vyjmenovaná slova od B do Z – Nová 

škola 2001    

Učení ONLINE http://www.onlinecviceni.cz 

ŠKOLÁKOV - http://skolakov.eu/ 

 opatření přijatá v souvislosti se zařazením jednotlivých žáků do výuky v dané škole a 

další informace související s průběhem této výuky 

Výuka českého jazyka probíhala před vyučováním pravidelně dvakrát týdně po 

dobu 4 měsíců. Počet hodin výuky a ranní doba výuky byly konzultovány s rodiči 

žáka a žákovi i rodičům vyhovovaly z důvodu odchodu žáka po vyučování do 

zájmového vzdělávání. Hodina týdně se jevila všem zúčastněným stranám jako 

méně efetivní, proto byla dohodnuta intenzivnější spolupráce na 4 měsíce. Se 

žákem se souběžně s výukou českého jazyka pracovalo na zlepšení výslovnosti a 

sluchové percepce (hlavně tvrdých a měkkých souhlásek, párových souhlásek a 

délka samohlásek), procvičován byl přízvuk ve větách a melodie, rytmus. 

Posilovala se slovní zásoba prací s písemnými i online dokumenty, procvičovaly 

se pravopisné jevy (vyjmenovaná slova). Žák na doporučení navštěvoval 

Městskou knihovnu Litovel a ve spolupráci s učitelem přečetl několik knih. 

Podpora byla žáku poskytnuta i při vypracovávání domácích úkolů, 

dovysvětlením zadání, případně objasnění nové slovní zásoby.  

 další charakteristiky nadstandardní a efektivní péče (podpora mateřského jazyka a 

kultury, obohacující prostředí, spolupráce s rodiči, kooperativní metody výuky apod.) 
 

V rámci hodin čtení žák zpracoval referát o své rodné zemi, který prezentoval před 

spolužáky, ukázal žákům fotografie ze setkání s rodinou na Ukrajině, v rámci 

prvouky si připravil vyprávění o zvycích a tradicích, o jídle během různých svátků 

v roce. Rodiče se zajímali o průběh výuky a spolupracovali při zadání domácí 

práce a dodání podkladů pro referát. Žák se zúčastnil školního výletu se třídou.  

 

 

Datum vyúčtování: 11. prosince 2015 

Zpracoval: Mgr. Milena Jindrová, Mgr. Eva Hrachovcová 

Razítko, jméno a podpis odpovědné osoby: Mgr. Eva Hrachovcová 

http://www.onlinecviceni.cz/
http://skolakov.eu/

