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Číslo rozhodnutí
Poskytovatel dotace
Program

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12
Praha 1 – Malá Strana, IČ 00022985
Rozvojový program MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“
modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí

Modul
Název organizace
Adresa organizace,
email, web
Statutární orgán
Poskytnutá dotace

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674
K Milíčovu 674, 149 00 Praha 4
cervenaa@zsmlicov.cz , , http://zsmilicov.cz/
Mgr. Alena Červená
50.000 Kč

celkem

Uzbekistán

Mongolsko

Rusko

Čína

VSR

Ukrajina

Vyhodnocení programu
Výuka cizinců probíhá na naší škole několik let formou zájmových kroužků, které probíhají nad rámec výuky
jednou týdně. Cílem je ulehčit žákům s odlišným mateřským jazykem integraci do společnosti, pomoci jim zvládnout
český jazyk, neboť jeho znalost je klíčová pro jejich prospěch ve škole i sociokulturní začlenění.
Ve škole je v současné době v téměř 120 cizinců, především z třetích zemí, kteří jsou na různé jazykové úrovni.
V rámci tohoto rozvojového programu MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ bylo v roce 2018 vzděláváno 29
žáků – cizinců.

Počet žáků
12
9
4
2
1
1
29
Při rozdělení žáků do skupin se snažíme zohlednit jejich úroveň znalosti češtiny a věk. Pokud lze, zařazujeme
do skupiny žáky s příbuzným jazykem – skupiny slovanské a neslovanské. Počty žáků ve skupině řešíme podle jejich
potřeb. Ve skupinách žáků s pokročilejší znalostí češtiny je maximálně 6 žáků. Cizinci s prakticky nulovou znalostí
češtiny jsou vzděláváni individuálně nebo ve dvojici. V malých skupinách jsou rovněž cizinci, kteří se připravují na
přijímací zkoušky na SŠ.
Doučování zajišťovali 4 učitelé. Začátečníkům se snažíme přiřadit učitele, kteří komunikují se začátečníky
v ruštině, angličtině nebo němčině.
Výuka je vedena hravou a zábavnou formou. Žáci při výuce pracují společně – zpívají, opakují říkanky
(výslovnost, přízvuk), poslouchají čtený text. Důraz je kladen na porozumění textu či mluvenému slovu a na rozšiřování
slovní zásoby. V nižších ročnících je prioritou úroveň mluveného slova a čtení s porozuměním. Ve vyšších ročnících je s
žáky procvičována gramatika
Výuka je bezplatná. Škola získala finanční prostředky z rozvojového programu MŠMT Z těchto prostředků je
hrazena jednak práce učitelů v zájmových kroužcích, jednak práce učitelů, kteří žákům s OMJ připravují materiály a
výuku tak, aby ji vládli i přes jazykovou bariéru. Dále tyto finanční prostředky využíváme na nákup názorných pomůcek
určených na rozvoj řečových dovedností a jednak na poznání kultury a zvyků v naší zemi.
Při výuce používáme učebnice, bzučáky, CD, DVD a počítačové programy, logopedické pomůcky, učebnice a
pomůcky pro dyslektiky, dysgrafiky, interaktivní tabuli, internet.
V příštím roce bychom opět rádi tuto dotaci využili.
Datum:
Jméno a podpis statutárního orgánu
……………….……………………………………………………
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