
(Příloha 2) 

Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT  
„Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské 

unie“ (dle vyhlášeného rozvojového programu č. j.: MSMT-34619/2013) 
 

V y p l ň u j í   j e d n o t l i v é   š k o l y 
 

1) Identifikační údaje právnické osoby vykonávající činnost školy 

Název: Základní škola Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc 

Sídlo: Jungmannova 655, Litovel 784 01 

Kraj: Olomoucký 

IČ: 45238782 

Jméno, telefon a email odpovědné osoby: Eva Hrachovcová, hrachovcova@zsjl.cz, 603 286 784 

2) Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků  

a) Výše poskytnutých finančních prostředků dle rozhodnutí MŠMT, (č.j ………….. )      

            v Kč 

 CELKEM MP celkem Platy OON 

Odvody 

pojistného  
(34 %) 

Odvody 

FKSP 

 (1%) 
ONIV  

Poskytování 

základního 

vzdělávání 

20 962 13683 13683 0 4652 137 2490 

CELKEM 20 962 13683 13683 0 4652 137 2490 

 

b) Skutečně využité finanční prostředky                                                                          

                                   v Kč 

 CELKEM MP celkem Platy OON 

Odvody 

pojistného  
(34 %) * 

Odvody 

FKSP 

 (1%) * 

ONIV  

Poskytování 

základního 

vzdělávání 

19499 12600 12600 0 4283 126 2490 

CELKEM 19499 12600 12600 0 4283 126 2490 

 
* 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 - vratka  

1463 v Kč 

CELKEM 
MP 

celkem 
Platy OON 

Odvody 

pojistného  
(34 %) 

Odvody 

FKSP 

 (1%) 
ONIV  

1463 1083 1083 0 369 11 0 

Zdůvodnění vratky: 

Žáci byli vzděláváni ve dvou skupinách, učitelka jedné onemocněla a kolegyně její žáky zařadila do 

své skupiny, všichni žáci byli podpořeni nejméně 70 hodinami výuky jazyka. 

 

mailto:hrachovcova@zsjl.cz


d) Místo uložení dokladů  

Spisovna základní školy, kancelář vedení školy 

 

3) Informace o použitých finančních prostředcích na rozvojový program 

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Mzdové prostředky: 

- skutečně použité prostředky z dotace na platy pedagogických pracovníků v základní škole, kteří 

vzdělávají žáky podle čl. 1 odst. 1, v členění na: 

A) tarifní složky  

0 Kč 

 

B) nadtarifní složky -  

Odměny: 

  Pro každou z těchto položek rozepsat: 

Částka na pedagoga x počet pedagogů x počet měsíců = Celkem ročně 

výuka probíhala zpočátku ve dvou skupinách dle národnostního hlediska, poté sloučeně 

s následujícím rozdělením mzdových prostředků: 

60 h x 150 Kč/h = 9000 Kč x 1 pedagog = 9000 Kč 

24 h x 150 Kč/h = 3600 Kč x 1 pedagog = 3600 Kč 

            celkem ročně 12600 Kč 

 

 

      ONIV:  

Učíme se česky 1 – učebnice pro cizince 468,70 Kč 

Učíme se česky 2 – učebnice pro cizince 468,70 Kč 

Desky s drukem 35,60 Kč 

Sešit EKO 460 74,40 Kč 

Pexetrio Znáš savce 121,00 Kč 

Pexetrio Znáš ptáky 121,00 Kč 

Pexetrio Znáš lidská povolání 101,00 Kč 

Pexesa – vyjmenovaná slova 90,00 Kč 

Černý Petr a Červená Pepča 79,00 Kč 

Čtení s porozuměním 1 – 4 930,60 Kč 

Celkem 2490,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Průběh vzdělávání 

- žáci, kterým bylo v příslušné základní škole poskytováno vzdělávání podle čl. 1 odst. 1   

 

Rok 2014 Počet žáků Z toho počet podle jednotlivých národností 

leden     

únor     

březen  3 2 žáci bulharská, 1 žák německá 

duben  3 2 žáci bulharská, 1 žák německá 

květen  3 2 žáci bulharská, 1 žák německá 

červen  3 2 žáci bulharská, 1 žák německá 

červenec     

srpen     

září     

říjen     

listopad     

prosinec   

Celkový počet 

vzdělávaných žáků 

za rok  2014 3 

2 žáci bulharská, 1 žák německá 

- průměrný počet žáků ve školní družině podle čl. 1 odst. 2 

0 (žádný z těchto tří žáků nenavštěvoval školní družinu) 

- průměrná délka vzdělávání žáka v příslušné škole v roce 2014 

1+2+4=7 7/3=2,3 průměrná délka vzdělávání žáka je asi dva roky 

- informace o organizaci a průběhu výuky: 

 při zahájení výuky byly vytvořeny dvě třídy dle národnostního hlediska, v průběhu (v dubnu) 

byly tyto dvě třídy sloučeny do jedné 

 žákům se věnovaly dvě učitelky 1. stupně v jednohodinových a dvouhodinových lekcích 

obvykle 3x týdně, v rámci běžné výuky bylo nutné vysvětlovat neznámé pojmy a fixovat je, 

kontrolovat pochopení zadání úkolů, případně po výuce částečně spolupracovat se žáky na domácích 

úkolech. Během odpolední přípravy se učitelky se žáky zaměřily na zvolené tematické okruhy 

s cílem rozšířit slovní zásobu žáků, probíhala další fixace gramatických jevů, čtení s porozuměním a 

různé typy her pro rozvoj slovní zásoby – Pexetrio, Pexeso,Černý Petr a Červená Pepča (pořízeno 

v rámci rozvojového programu) 

 žáci pod vedením učitelky připravili prezentaci o své rodné zemi, zvycích a tradicích, 

s ukázkami rodného jazyka. Tuto prezentaci žáci předvedli spolužákům v rámci multikulturní 

výchovy. 

 rodiče byli v úvodu vzdělávání kontaktováni se žádostí o spolupráci a seznámeni s organizací 

výuky. Zaznamenali jsme z jejich strany dobrou spolupráci, rodiče byli nápomocni i při přípravě 

prezentací (dodáním materiálů). 

 

Datum vyúčtování: 7. ledna 2015  

Zpracoval: Mgr. Eva Hrachovcová 

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

 

 

 

 

 

 

 


