
Materiál do PV, č.j.: MSMT- 33286/2013 

 

Příloha č. 4 

Vyhodnocení programu. 
 

Číslo rozhodnutí 
MŠMT-9886-8/2014 

Poskytovatel dotace 
Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 

Praha 1, IČ 00022985 

Program 
Rozvojový program MŠMT „ Bezplatná výuka českého jazyka na podporu vzdělávání 

žáků–cizinců z třetích zemí na rok 2014“ 

Název organizace 
Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod 

Adresa organizace, 
email, web 

Velká Jesenice 2  552 24 Velká Jesenice 

velkajesenice@zakladniskola.info 

www.zakladniskola.info/jesenice 

Statutární orgán 
PhDr., Mgr. Poláková Alena 

Poskytnutá dotace 
5 070 Kč 

 

 

Vyhodnocení programu 

 

Tento rozvojový program usnadnil integraci žáka do naší školy. Jsme malotřídní škola a žák se vzdělává 

v oddělení se 3. ročníkem. Přestože výuka probíhá ve dvou odděleních, je to  menší počet žáků nežli 

v běžné škole. Žákům se můžeme individuálně věnovat, poskytovat maximální možnou pomoc a 

postupně odstraňovat jejich jazykovou bariéru. Zaměřili jsme se na nácvik správné výslovnosti a 

intonaci, vytváření a rozvíjení slovní zásoby, rozvíjení dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a 

reagovat na ně v řečové komunikaci v běžných školních a životních situacích. Nutná je správná podoba 

psaného českého jazyka, nácvik psaní i, y po tvrdých a měkkých souhláskách. K výuce používáme 

dostupné učebnice, interaktivní tabule, názorné pomůcky, obrázky, pracovní sešity a programy na PC. 

Učebnice Český jazyk  2 čtení s porozuměním Nová škola Brno, ISBN 978-80-87591-45-1, pracovní 

sešit  1. a 2. díl Nová škola Brno ISBN 978-80-7289-314-0  a ISBN 978-80-7289-315-7,Čítanka 2 ISBN 

978-80-87591-04-8, Nová škola Brno,  Matematika Alter  ISBN 978-80-7245-257-6: 4B - 7 

Na PC program ABC do školy3.1 a DysCom 3.1 (www.x-soft.cz) program pro výuku školních 

čtenářských dovedností. Využíváme i portál www.proskoly.cz. Nedílnou součástí  výuky je využívání 

interaktivní tabule, hlavně při procvičování doplňování i,y po tvrdých a měkkých souhláskách, spodoba 

uprostřed a na konci slova.  

Pro cizince je velkou výhodou především individuální přístup ke každému dítěti v menším kolektivu 

žáků. Znalost českého jazyka našich cizinců při přechodu na úplné základní školy je na velmi dobré 

úrovni a žáci dosahují velmi dobrých studijních výsledků. 

Vyhodnocení programu zpracováno a zveřejněno na webových stránkách 

www.zakladniskola.info/jesenic 

 

 

 

Datum: 
10. 1. 2015 

Jméno a podpis statutárního zástupce 
PhDr. Mgr. Poláková Alena 

 

……………….…………………………………………………… 
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