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Příloha č. 3 

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků  

Vyhodnocení rozvojového programu  za rok 2017 
 

Číslo rozhodnutí 1204-3/2017-1 

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

529/5, 118 12 Praha 1, IČ 00022985 

Program Rozvojový program MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“  

 

Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se 

státní příslušností jiného členského státu Evropské Unie 

Název organizace Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 

Adresa organizace, 
email, web 

Tylova 2391, 39701 Písek 

info@zstylova.cz 
www.zstylova.cz  

Statutární orgán Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy 

Poskytnutá dotace 65.340,-Kč 
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Vyhodnocení programu   

    V rozvojovém programu v rámci tohoto modulu nám byly poskytnuty finanční prostředky na 

částečnou úhradu zvýšených nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním bezplatné přípravy k 

začlenění do povinného předškolního a základního vzdělávání dětí a žáků osob se státní 

příslušností jiného členského státu Evropské Unie v souladu s § 20 odst. 1 a odst. 5 písm. a) 

školského zákona včetně § 10 a 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 256/2012 Sb.  

   Výuka českého jazyka podle našeho názoru usnadnila a umožnila rychlejší integraci těchto žáků 
do naší společnosti a vzdělávacího systému České republiky. V případě mateřské školy usnadní i 
vstup dítěte do základního vzdělávání.  

   Výuka českého jazyka podpořila také poznání legislativních a společenských zákonitostí naší 
společnosti, zabezpečila rozvoj komunikativní složky a zajistila jim alespoň částečné překonání 
sociokulturních bariér. 

   Zvýšené výdaje na školní potřeby a na učebnice, jejichž použití přímo souviselo s kvalitou 
poskytnutého vzdělávání, jsme hradili z vlastních prostředků nebo jsme využili učebnice a 
pomůcky pořízené z finančních prostředků předchozích i současného programů na podporu cizinců 
ze 3. zemí. 

   V programu byli v zapojeni celkem 3 žáci cizinci EU ze základní školy a 1 dítě cizinec EU z 
předškoláků mateřské školy, 5 paní učitelek a 1 pan učitel základní školy a 2 paní učitelky mateřské 
školy.  V období šesti po sobě jdoucích měsíců duben až listopad 2017 absolvoval každý žák 
základní školy v celém kurzu minimálně 70 hodin výuky v souladu s § 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o 
základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. V úvodu (duben-
září) šlo o individuální výuku vždy 1 nebo 1,5 hodiny týdně, později (říjen-listopad) o intenzivní 
skupinovou výuku 7 hodin týdně. V mateřské škole byla výuka méně intenzivní. 

   Vzdělávání cizinců z EU v českém jazyce a výuce českého jazyka se samozřejmě věnujeme 
plnohodnotně celý školní rok. 

   Cílem programu bylo také umožnit vedení školy při poskytování platů zohlednit kvalitu a 
množství vykonané práce vyplývající z poskytování vzdělávání žákům cizincům z EU. I tento cíl byl 
v daném období splněn. 

   O úspěšnosti rozvojového programu svědčí postupné začleňování žáků cizinců z EU do běžného 
života školy a jejich účast v dobrovolných projektech typu školní akademie, vystoupení pro rodiče 
a veřejnost, školní časopis, třídní besídky, školní parlament a dále téměř žádné problémy s 
xenofobními projevy uvnitř třídních kolektivů. 

To svědčí mimo jiné i o dlouhodobé kvalitní práci vedení školy, třídních a dalších učitelů a školní 
psycholožky. 

 
 

Datum: 
10. 1. 2018 

Jméno a podpis statutárního 
orgánu 

                                   Mgr. Bc. Pavel Koc 

                                       ředitel školy 

……………….…………………………………………………… 
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