
Příloha č. 3

závěrečn á zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků

Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2018

čísto rozhodnutí 3724-Ll2oL8-L

Česká republika - Ministerstvo školstvi mHaeie a telo"Vctrwv, ra,t"elitsta
52915, ttB t2 Praha 1 - Malá Strana, !Č ooo22985

Program Rozvojový program MŠMT,,Podpora vzdělávání cizinců ve školách''

Modu! modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků _ cizinců z třetích
zemí

Název organizace Základníškola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700

Adresa organizace,
email, web

Ratibořická 1700/28,193 00 Praha 9 - HorníPočernice
skola @zs-h p,cz, http: / lwww,zs-hp.cz/

statutární orgán PhDr. lng. Hana Kindlová - ředitelka školy

poskvtnutá dotace 37.500 Kč

nocení programu
Podporu formou bezplatné výuky žákům z tzv. třetích zemí EU jsme poskytovali 1x týdně. po dobu
poskytovánívýuky se ÚČastnilo 9 žáků, v druhém pololetí došlo k nárůstu počtu žáků na 13 (někteřížáci
ukonČili povinnou Školní docházku, nebo se odstěhovali, další nastoupili do našíškoly),

Podpora probíhala formou konverzace v češtině. V rámci toho se žáci učili rozvíjet slovní zásobu
v rŮzných oblastech běžného života, nacvičovali si rozhovory, učili se odpovídat na konkrétní otázky
správnou ČeŠtinou, rozvíjeli nové tematické okruhy, seznamovali se s českou kulturou.

K větŠině témat žáci využívali zakoupené pracovní listy, pracovní sešity, obrázkové karty se slovní
zásobou a s učivem a dalšídidaktické pomůcky k rozvoji komunikace.

Práce v hodinách probíhala formou her, které zároveň pomohly i upevněníučiva.

CÍlem kaŽdé hodiny je seznámení s daným okruhem, správná výslovnost slov, včetně přízvuku, správná
stavba české věty a správné tvary českých slov.

Žáci pracují dobře, snaŽÍ se, navzájem se motivují, komunikují spolu, Význam spatřuji i vtom, že žáci
vidÍ, Že jako cizinci nejsou ve škole sami, je jim věnován čas, mají podporu svého okolí a tak se mohou
zlepŠovat. Spolupráce s rodiči probíhá v naprosté větljně formou intenzivní domácí přípravy,
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Datum: 16. t.20L9

Jméno a podpis statutárního
orgánu

PhDr. lng. Hana Kindlová
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