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Příloha č. 3 

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků  

Vyhodnocení rozvojového programu  za rok 2018 
 

Číslo rozhodnutí 
MŠMT 3724-3/2018-1 

Poskytovatel dotace 
Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 
529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana, IČ 00022985 

Program Rozvojový program MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“  

Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z 
třetích zemí na rok 2018 – UZ 33024 

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

Adresa organizace, 
email, web 

Tylova 2391, 397 01  Písek 
www.zstylova.cz 
info@zstylova.cz  

Statutární orgán 
Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy 

Poskytnutá dotace 
359 554 Kč 
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Vyhodnocení programu   

Rozvojový program nám umožnil částečnou úhradu zvýšených nákladů souvisejících 
s poskytováním základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám 
svých žáků–cizinců z třetích zemí, která podle našeho názoru opět usnadnila a umožnila rychlejší 
integraci těchto žáků, podpořila poznání legislativních a společenských zákonitostí naší společnosti, 
zabezpečila rozvoj komunikativní složky a zajistila jim alespoň částečné překonání sociokulturních 
bariér. 

Zvýšené výdaje na školní potřeby, na učebnice a na učební pomůcky, jejichž použití přímo souviselo 
s kvalitou poskytnutého vzdělávání, jsme hradili částečně z rozvojového programu, z vlastních 
prostředků nebo jsme využili učebnice a pomůcky pořízené z finančních prostředků předchozích 
programů. 

V programu bylo v 17 třídách (skupinách) zapojeno celkem 25 žáků cizinců školy a 14 paní učitelek. 
V období září až prosinec 2018 bylo v 16 úplných školních týdnech vyučováno 39,5 hodin českého 
jazyka týdně navíc, celkem tedy 15800 žáko/hodin.  

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

Cílem programu bylo zejména umožnit vedení školy při poskytování platů a odměn zohlednit 
kvalitu a množství vykonané práce vyplývající z poskytování vzdělávání žákům cizincům, a to včetně 
práce řídící, organizační a kontrolní. Tento cíl byl v daném období splněn. 

O úspěšnosti rozvojového programu svědčí postupné začleňování žáků cizinců do běžného života 
školy a jejich účast v dobrovolných projektech typu 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 učitelů a školní psycholožky. 

V programu jsme zapojeni už několik let a musíme opět rádi konstatovat, že se ve škole děti cizinci 
velmi úspěšně integrují, o čem svědčí i velký zájem zákonných zástupců dětí cizinců o možnost 
plnění povinné školní docházky. To je ovšem komplikováno plnou kapacitou školy a kritérii pro 
přijímání na základě školského spádového obvodu. 

 

Datum: 
5.1.2019 

Jméno a podpis statutárního 
orgánu 

 
 

……………….…………………………………………………… 
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