Příloha č. 3

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků
Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2017
Číslo rozhodnutí
Poskytovatel dotace
Program
Modul
Název organizace
Adresa organizace,
email, web
Statutární orgán
Poskytnutá dotace

24632-1/2016-36
Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská
529/5,
118 12 Praha 1, IČ 00022985
Rozvojový program MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“
a) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců ze třetích
zemí
Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, U Železničního mostu 2629

U Železničního mostu 2629/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov
mszelmost@centrum.cz, www.mszelmost.cz
Bc. Marie Poláková
38.360 Kč, z toho 35.360 Kč na platy a odvody a 3.000 Kč na ONIV - pomůcky

Vyhodnocení programu
Tento rozvojový program byl využit na bezplatnou výuku českého jazyka dětí - cizinců ze třetích zemí,
který probíhal v průběhu roku 2017. Vybrané paní učitelky individuálně pracovaly s 8 dětmi ve věku 3 –
5 let ze zemí: Rusko, Makedonie, Ukrajina, Moldavsko, Vietnam. Výuka českého jazyka probíhala
v dopoledních hodinách každý pracovní den v oddělené místnosti hravou formou po dobu 40 minut.
Pro děti byly zakoupeny: obrazový materiál s učebnicí KIKUS, obrazový materiál – soubory karet pro
rozvoj českého jazyka z OSKOLA, školní desky, pastelky. Byla využita interaktivní tabule a tablet MŠ.
Většina dětí neměla žádnou znalost českého jazyka, ani jejich rodiče. Výuka byla přizpůsobena
potřebám jednotlivým dětí, získali znalosti základních pojmů a postupně se rozvíjela jejich zásoba
českých slov.
Děti se začaly zapojovat do společných her a činností, dokázaly odpovědět na jednoduché dotazy a
začaly rozumět pokynům při zadávání úkolů apod. v jednotlivých třídách.
Tento rozvoj komunikativních schopností v českém jazyce usnadnil a umožnil dětem rychlejší integraci
do kolektivu ostatních dětí, přispěl k překonání sociokulturních bariér. Děti s OMJ naopak přispěly
ostatním dětem k toleranci a k povědomí o jiných zemích a kulturách.
Děti nosily materiály domů, aby spolupracovali i rodiče a znali správné české názvy a pojmy.
Spolupracovali jsme při překladech s METOU.

Datum:
Jméno a podpis statutárního
orgánu

17.1.2018
Bc. Marie Poláková
……………….……………………………………………………

1

