Příloha č. 3

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků
Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2018
Číslo rozhodnutí
Poskytovatel dotace
Program

3724-1/2018-1
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

Základní škola nám. Curieových

Adresa organizace,
email, web

nám. Curieových 886/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město,
tereza.martinkova@zscurie.cz, www.zscurie.cz

Statutární orgán

Mgr. Tereza Martínková

Poskytnutá dotace

125 767,00 Kč

Vyhodnocení programu
Díky dotacím rozvojového programu se daří naplňovat zásady inkluzivní školy, žákům s OMJ prvního i
druhého stupně se můžeme věnovat v menších skupinkách i individuálně, což napomáhá školní
úspěšnosti a současně i přirozenému začlenění do třídního kolektivu – to je zároveň nejlepší formou
prevence nežádoucích a patologických jevů. V průběhu kalendářního roku 2018 se nám podařilo uzavřít
projekt ČEKIN, na kterém jsme spolupracovali se společností META o.p.s. Od září 2018 jsme získané
dovednosti využili v aktivitách, které na projekt navázaly – pokračující péči o žáky s OMJ, výuku češtiny
jako cizího jazyka a doučování či příprava na naukové předměty.
V rámci celkové integrace jsme v roce 2017 vstoupili do projektu Jsme lidé jedné Země, který je zaměřen
na poznávání jiných kultur – zaměřili jsme se právě na ty země, ze kterých pochází nejvíce našich žáků –
cizinců. Tento projekt byl v roce 2018 uzavřen.
Žáci s OMJ mají na naší škole zpravidla vytvořeny Plány podpory, pracuje se s nimi soustavně a
komplexně. Máme velmi dobré zkušenosti s tím, že žáci s OMJ díky individuálním hodinám a individuální
péči získávají dovednosti, které přímo napomáhají integraci a vnitřní motivaci pro další vzdělávání.
Ve skupinách výuky češtiny jako druhého jazyka se kromě gramatiky a větných rozborů vysvětlují i
odborné pojmy používané v naukových předmětech, díky tomu se žáci s OMJ bezpečněji orientují v látce
a jsou lépe motivovaní. Žáci se též zabývají situacemi, které je mohou potkat v běžném životě, stejně jako
seznámením spolužáků s kulturními tradicemi země jejich původu. Žáci s OMJ z naší školy často postupují
na středoškolská studia, poskytujeme jim též profesní poradenství.

Datum:
Jméno a podpis statutárního
orgánu

14.01.2019
Mgr. Tereza Martínková
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