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Příloha č. 3 

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků  

Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2018  
 

Číslo rozhodnutí 
3724-1/2018-1 

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“  

Modul 
modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích 

zemí 

Název organizace 
Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – 
Hlubočepy, V Remízku 7/919 

Adresa organizace, 
email, web 

V Remízku 7/919, Praha 5 – Hlubočepy, PSČ 152 00 
milan.holub@fzsbarr.cz , www.fzsbarr.cz  

Statutární orgán 
Mgr. Milan Holub – ředitel školy 

Poskytnutá dotace 
379 100,- Kč 

 

Vyhodnocení programu   

 
Mateřské školy 
 
Výuka českého jazyka pro cizince probíhá na obou odloučených pracovištích FZŠ a MŠ Barrandov II 
V Remízku 919/7 v MŠ Peškova a ve FZŠ a MŠ Záhorského. Doučování vedou celkem 3 lektorky, 
učitelky, které mají Osvědčení ze semináře jazykové podpory s odlišným mateřským jazykem pro 
mateřské školy od společnosti Meta. Díky finanční dotaci byly pomůckami vybaveny učebny na obou 
pracovištích. V MŠ Peškova byla zřízena přímo učebna pro výuku českého jazyka a v budově Záhorského 
se zase doplnila pomůckami stávající učebna logopedie. Děti jsou ve věku 3-7 let rozděleny podle 
dosažené úrovně znalosti českého jazyka do jednotlivých skupin. Výuka probíhá na obou pracovištích 2x 
týdně a jsou využívány všechny zakoupené pomůcky a didaktické hračky např. Kikus, pexesa, nástěnné 
obrazy apod. Děti získávají postupně slovní zásobu, seznamují se s ustálenými formulacemi a osvojují si 
gramatiku. Díky projektu se děti rychleji zapojují a adaptují do kolektivu českých dětí. 
Plán k výuce pro děti s OMJ: 
Chodím do školky (pozdravy, představování, moje třída, moje značka, činnosti) 
Moje rodina (členové rodiny, domov, co děláme doma) 
Hračky 
Jídlo (časové pojmy, snídaně, oběd, svačina, večeře, názvy potravin) 
Moje tělo (části lidského těla, pohyby, hygiena) 
Oblečení a počasí (název oděvů a obuvi, počasí, roční období) 
Svět kolem nás (na ulici, na silnici, v parku, na zahradě, u rybníka, v lese) 
Barvy, tvary, počty (předmatematické dovednosti) 
Zvířata (domácí mazlíčci, hospodářská zvířata, lesní zvířata) 
Půjdu do školy (návštěva ve škole, prostředí školy, činnosti ve škole) 
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   Základní škola     
 
         Rozvojový program MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ realizujeme na naší FZŠ a MŠ 
od jeho počátku. Velice nám pomáhá v rozvíjení aktivit, které jsme do té doby realizovali nekoncepčně, 
i když jsme se vždy usilovali příchozím cizincům jejich situaci usnadnit.  
         O tom, že naše úsilí přináší výsledky, svědčí už jen zájem nově příchozích dětí a rodin. Před dvěma 
roky jsme začínali systematicky pracovat ani ne s deseti dětmi, po půl roce již těchto dětí bylo třicet a v 
probíhajícím pololetí jich je téměř padesát. V naší škole se v současné době učí téměř sto cizinců. Mnozí 
rodiče (zejména vietnamští a čínští) ale i jiní, se sami snaží zabezpečit dětem výuku češtiny soukromě. I 
s nimi udržujeme kontakt a jsme jim nápomocni, pokud o pomoc stojí.  
          Od samého počátku jsme hledali metodickou pomoc zejména u společnosti Meta, které jsme v 
mnohém zavázáni. Ale rozvojový program MŠMT nám umožňuje působení na žáky rozvíjet koncepčně v 
mnohem větším rozsahu. Nemusíme s žáky pracovat tak říkajíc na koleně. To, že rozvíjíme tuto práci ve 
společném úsilí a s plnou podporou vedení školy a především ministerstva, viditelně posílilo i 
pedagogickou komunikaci a vzájemnou pomoc všech kolegů. Mnohem častěji společně hledáme cesty, 
jak žákům pomoci ve všech ohledech. Ve vztahu k výuce cizinců se zdá, že u nás byly marginalizovány   
určité výhrady, které občas zaznívaly.  
             Koncepční přístup ministerstva a vše, co nabízí, se přirozeně nedá realizovat v průběhu několika 
měsíců. Jsme však odhodláni naplňovat vizi, která je plně v souladu i s naším pohledem na věc. 
Dovolujeme si ale přispět k úvaze o jednom aspektu koncepce vzdělávání cizinců, na který narážíme v 
každodenní pedagogické praxi – a to je odebrání pravomoci při rozhodování o zařazení výuky druhého 
(respektive u cizinců třetího) cizího jazyka vedení školy a přesunutí této pravomoci na pedagogicko-
psychologické poradny. Doporučujeme, aby tento krok byl přehodnocen a vrácen plně do kompetence 
školy. 
       Z praxe bychom snad ještě rádi upozornili na jednu skutečnost, která se nám ukazuje, a to je 
uvědomování si faktu, že intenzivní jazykovou pomoc potřebují i děti-cizinci, které sice relativně dobře 
hovoří, ale vzhledem k domácímu prostředí se jim nedostává dost stimulů k soustavnému obohacování 
jazyka a k posilování jazykového citu. Vznik takto orientovaných kroužků ČDJ před námi vystupuje jako 
stále naléhavější potřeba. 
               Rádi bychom ještě upozornili na jeden organizační problém, a to je formální  zařazení kroužků 
výuky ČDJ do systému vzdělávání. Žáci na jedné straně potřebují viditelnou „odměnu“ - ohodnocení na 
vysvědčení, ale na druhé straně by to vyvolalo mnohé problémy. Zatím jsme se neshodli, jak tento 
moment formálně uchopit. Zformalizovat výuku ČDJ jako předmět už vzhledem k nemožnosti jeho 
časové vymezenosti, ale i vzhledem k faktu, že bychom tak zabránili volné strukturalizaci skupin, které 
vznikají i mezi jednotlivými ročníky. Zatím tuto otázku řeší každý vyučující individuálně. 
 
              V ostatních ohledech můžeme udělat jen jedno – poděkovat za fakt, že MŠMT v posledních 
letech přistupuje k otázce vzdělávání  cizinců s plnou vážností a prioritou, a poděkovat i za finanční 
podporu těchto projektů.  Jednoznačně jde o dobrou věc ve prospěch dětí, a aniž chceme říkat fráze, 
určitě to mnohé z těchto dětí jednou vrátí celé naší společnosti., 
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Datum: 
18. ledna 2019 

Jméno a podpis statutárního 
orgánu 

 
Mgr. Milan Holub – ředitel školy 

……………….…………………………………………………… 
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