
Příloha č. 3

závěrečn á zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků

Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2018

číslo rozhodnutí 3724-L/20L8-4

Poskytovatel dotace Česká republika - Ministerstvo školstvi, -ráa"ie a tělouYcr,*y, xarr*litrroi
529/5, tL8 L2 Praha 1 - Ma!á Strana, lČ ooo22985

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

Modul Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob
se státní příslušr]ostí jiného členského státu Evropské unie

Název organizace Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700

Adresa organizace,
email, web

Ratibořická I700l28,193 00 Praha 9 - HorníPočernice
skola @zs-h p.cz, http: l /www.zs-h p.cz/

Statutární orgán PhDr. lng. Hana Kindlová - ředitelka školy

Poskytnutá dotace 43.800 Kč

rogramu
Podporu formou bezplatné výuky žákům z jiných členských států EU jsme poskytovali 1x týdně. Po dobu
Poskytování výuky se účastnilo 9 žáků: 3 z Rumunska a 6 žáků ze Slovenska, v průběhu kalendářního
roku doŠlo ke jmenovité změně žáků (někteří žáci 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.

KvětŠině témat Žáci vyuŽívali zakoupené pracovní listy, pracovní sešity, obrázkové karty se slovní
zásobou a s učivem a další didaktické 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 v tom, že žáci
vidí, že jako cizinci nejsou ve škole sami, je jim věnován čas, mají podporu svého okolía tak se mohou
zl . Spolupráce s rodiČi probíhá vnapro9té většině formou intenzivnídomácípřípra

Datum: 16, 1,.20L9

Jméno a podpis statutárního
orgánu

PhDr. lng, Hana Kindlová
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