Příloha č. 4

Vyhodnocení programu.
Číslo rozhodnutí

MSMT- 2088-8/2015

Program

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12
Praha 1, IČ 00022985
Rozvojový program MŠMT „ Bezplatná výuka českého jazyka na podporu vzdělávání
žáků–cizinců z třetích zemí na rok 2015“

Název organizace

Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109

Adresa organizace,
email, web

17. listopadu 109, Jičín, 506 01; škola@zsjednicka.cz; www.zsjednicka.cz

Statutární orgán

PaedDr. Ivan Truhlička, ředitel

Poskytnutá dotace

8.216,- Kč

Poskytovatel dotace

Vyhodnocení programu

Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109 je zařazena mezi školy, které
v Královéhradeckém kraji zajišťují bezplatnou přípravu k začleňování žáků-cizinců do
základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků.
Ve škole z tohoto důvodu působí pedagogové, kteří absolvovali kurz zaměřený na výuku
českého jazyka pro cizince, potřebám žáků-cizinců je věnována zvýšená pozornost výchovných
poradců a škola spolupracuje i se zkušenou lektorkou češtiny pro cizince Mgr. Monikou Janouchovou, jež v Jičíně již delší dobu vede bezplatný kurz českého jazyka pro cizince, který
organizuje Integrační centrum pro cizince Hradec Králové, a který navštěvují i někteří naši
žáci.
Základní školu a mateřskou školu, Jičín, 17. listopadu 109 ve školním roce 2015/2016 navštěvuje 11 žáků-cizinců ze třetích zemí (někteří žáci-cizinci jsou však schopni v českém jazyce
komunikovat tak dobře, že speciální jazykovou přípravu nepotřebují) a další žáci-cizinci
navštěvují i další 3 jičínské základní školy. Počet žáků-cizinců navíc rok od roku stoupá
v celém okrese Jičín.
Proto jsme se rozhodli i s pomocí dotace z rozvojového programu MŠMT „Bezplatná výuka
českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí“ ve spolupráci s Mgr.
Monikou Janouchovou od září 2015 zřídit třídu pro jazykovou přípravu žáků-cizinců v
českém jazyce, aby se naši žáci-cizinci v češtině ještě více zdokonalili.
Počet žáků-cizinců v nově zřízené třídě pro jazykovou přípravu v českém jazyce postupně
stoupá a (jak jsme předpokládali) výuky českého jazyka se neúčastní jen žáci Základní školy a
mateřské školy, Jičín, 17. listopadu 109, ale i žáci-cizinci z dalších jičínských základních škol a
zájem o výuku českého jazyka pro své žáky-cizince již projevili i ředitelé základních škol na
dalších místech okresu Jičín.
Zřízení třídy pro jazykovou přípravu žáků-cizinců v českém jazyce se ukazuje jako
mimořádně přínosné, protože vyučující zaznamenávají u žáků-cizinců navštěvujících třídu pro
jazykovou přípravu velké pokroky v užívání českého jazyka jak v písemné, tak mluvené
formě. Po dobrých zkušenostech proto chceme v organizování třídy pro jazykovou přípravu
žáků-cizinců v českém jazyce pokračovat i v dalších letech.

Datum:

13. ledna 2016

Jméno a podpis statutárního zástupce
PaedDr. Ivan Truhlička

……………….……………………………………………………

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 a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109
Sídlo:

17. listopadu 109, Jičín, 506 01

IČ:

70886822

Jméno, telefon a email odpovědné osoby:
PaedDr. Ivan Truhlička, ředitel školy
733 767 606
truhlicka@zsjednicka.cz

2) Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků
a) Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých krajským úřadem jednotlivým
právnickým osobám
v Kč
CELKEM

ZŠ a MŠ Jičín

8.216,-

MP celkem

5.336,-

z toho pedagogičtí
pracovníci:

z toho nepedagogičtí
pracovníci:

platy

OON

platy

OON

-

5.336,-

-

-

Odvody
pojistného

Odvody
FKSP

ONIV

-

-

2.880,-

Kraj celkem

b) Skutečná výše finančních prostředků použitých jednotlivými právnickými osobami
v Kč
CELKEM

ZŠ a MŠ Jičín

8.216,-

MP celkem

5.336,-

z toho pedagogičtí
pracovníci:

z toho nepedagogičtí
pracovníci:

platy

OON

platy

OON

-

5.336,-

-

-

Odvody
pojistného

Odvody
FKSP

ONIV

-

-

2.880,-

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

ZŠ a MŠ Jičín

MP celkem

-

-

z toho pedagogičtí
pracovníci:

z toho nepedagogičtí
pracovníci:

platy

OON

platy

OON

-

-

-

-

Odvody
pojistného

Odvody
FKSP

ONIV

-

-

-

Kraj celkem

3) Informace za Základní školu a mateřskou školu, Jičín, 17. listopadu 109
a) Informace o použitých finančních prostředcích na rozvojový program
-

struktura prostředků na platy (nároková složka, nenároková složka – v členění na
osobní příplatek a odměny – pro každou z těchto položek rozepsat:
(částka na pedagoga x počet pedagogů x počet měsíců = celkem ročně)
-----

-

struktura prostředků na ostatní osobní náklady:
DPP 5.336,- Kč

-

použité prostředky na ostatní neinvestiční výdaje v členění na jednotlivé položky
a částky:
učebnice a pracovní sešity 2.880,- Kč

-

místo uložení dokladů:
archiv Základní školy a mateřské školy, Jičín, 17. listopadu 109

b) Průběh vzdělávání
-

počet žáků:
Rok 2015

Počet žáků

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkový počet
vzdělávaných
žáků

X
X
X
X
X
X
X
X
4
4
4
4

4

-

jednotliví žáci:

Jméno

Státní příslušnost
Thajské království
Moldavská republika
Vietnamská soc. republika
Ukrajina

-

Datum přijetí
a ukončení
vzdělávání na
české ZŠ
1. 9. 2014
1. 9. 2014
30. 3. 2015
21. 10. 2015

učebnice a učební pomůcky, vzdělávací portály, se kterými bylo pracováno (uveďte
úplnou bibliografii nebo přesný popis):
Communicative Czech (učebnice, pracovní sešity, CD), Česky krok za krokem
(pracovní sešity), Čeština Expres (učebnice), Domino (pracovní sešity)

-

opatření přijatá v souvislosti se zařazením jednotlivých žáků do výuky v dané škole a
další informace související s průběhem této výuky:
Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109 i s pomocí dotace z
rozvojového programu MŠMT „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená
potřebám žáků-cizinců z třetích zemí“ od září 2015 zřídila třídu pro jazykovou
přípravu žáků-cizinců v českém jazyce.

- další charakteristiky nadstandardní a efektivní péče (podpora mateřského jazyka a
kultury, obohacující prostředí, spolupráce s rodiči, kooperativní metody výuky apod.):
Počet žáků-cizinců v nově zřízené třídě pro jazykovou přípravu žáků-cizinců
v českém jazyce postupně stoupá a výuky českého jazyka se neúčastní jen žáci
Základní školy a mateřské školy 17. listopadu, ale i žáci-cizinci z dalších
jičínských základních škol a zájem o výuku českého jazyka pro své žáky-cizince
již projevili i ředitelé základních škol na dalších místech okresu Jičín.

Datum vyúčtování: 13. ledna 2016
Zpracoval: PaedDr. Ivan Truhlička, ředitel školy
Razítko, jméno a podpis odpovědné osoby: PaedDr. Ivan Truhlička

