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Příloha č. 3 k čj. 063373/2020 

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků  

Vyhodnocení realizace rozvojového programu za rok 2020 
 

Číslo rozhodnutí 
7236-2/2020 ze dne 17. 4. 2020 

Poskytovatel dotace 
Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana 
IČ 00022985 

Program Rozvojový program MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ 
č. j.: MSMT-33 014/2019 

Název organizace 
Základní škola Zruč nad Sázavou 

Adresa organizace, 
email, web 

Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou 
zszruc@zszruc.cz, www.zszruc.cz 

Statutární orgán 
Ředitelka školy Mgr. Bc. Ivana Stará 

Poskytnutá dotace 
69.000,- Kč 

 
 

Vyhodnocení realizace rozvojového programu 

 
Naše škola je do projektu na podporu vzdělávání žáků-cizinců zapojena dlouhodobě. V letošním, Covidem 

poznamenaném roce, byla podpora vzdělávání těchto žáků potřebná ještě mnohem více než v minulých 
letech. 

Žáci-cizinci byli rozděleni podle ročníků, které navštěvují, do malých skupinek po 2-4. Výuka probíhala pod 
vedením zkušených pedagogů. Jednalo se především o učitelky prvního stupně, učitelky českého jazyka a 
školní speciální pedagožku. K tomuto řešení jsme přistoupili hlavně z důvodu velmi rozdílných a individuálních 
potřeb jednotlivých žáků.  Někteří potřebovali podporu hlavně v oblasti gramatiky, jiní v porozumění pojmům 
a někteří začínali s nulovou znalostí českého jazyka. Na podporu výuky bylo používáno velké množství 
učebních pomůcek a didaktických materiálů nakoupených jak z letošního projektu, tak i z projektů 
v předešlých letech. Vyučující do výuky zapojovali i různé hry a aplikace na podporu jazykového citu a slovní 
zásoby. V době uzavření škol probíhala výuka žáků-cizinců v online-prostředí google meet, které naše škola 
využívá k online-vzdělávání a všichni žáci tak umí v daném prostředí pracovat. Na začátku školního roku 
2020/2021 byl pro žáky-cizince připraven každodenní intenzivní kurz českého jazyka. Po návratu k distanční 
výuce probíhala výuka žáků-cizinců opět v online prostředí a pro žáky navštěvující školu pokračovala 
v pravidelných individuálních hodinách.  
Projekt byl velmi přínosný, vedl k rozvoji komunikačních dovedností žáků-cizinců, k jejich podpoře ve 
vzdělávání a byl velkým přínosem pro začlenění těchto žáků do třídních kolektivů. 

 

 
 

Datum: 
26.1.2021 

Jméno a podpis statutárního 
orgánu 

Mgr.Bc. Ivana Stará , ředitelka školy 
 

……………….…………………………………………………… 
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