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Rozvojový program MŠMT „ Bezplatná výuka českého jazyka na podporu vzdělávání
žáků–cizinců z třetích zemí na rok 2015“

Program
Název organizace

FZŠ Pedagogické fakulty UK Praha 13, Mezi Školami 2322

Praha 5 – Nové Butovice, Mezi Školami 2322, kancelár@fzsmeziskolami.cz,
Adresa organizace,
www.fzsmeziskolami.cz
email, web
PhDr. Petr Vodsloň - ředitel školy
Statutární orgán
Poskytnutá dotace

Vyhodnocení programu
Ve Fakultní základní škole Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322, 15800 Praha 5 – Nové
Butovice, bylo v roce 2015 vzděláváno-584 žáků z toho 180 žáků cizinců (156– žáků cizinců ze třetích zemí)
– období leden – červen a 622 žáků z toho 188 žáků cizinců (164 – žáků cizinců ze třetích zemí) období září prosinec. Na škole neexistuje třída, ve které by se nevzdělával žák – cizinec ze třetí země.
Učitelé školy napříč všemi předměty musí pracovat s žáky – cizinci ze třetích zemí, připravovat individuální
pracovní materiál s ohledem na stupeň porozumění, systematicky rozšiřovat slovní zásobu a individuálně
provádět opakovaný výklad. Všem pedagogickým pracovníkům školy byla z finančních prostředků
Rozvojového programu navýšena nadtarifní část platu.
V rámci Rozvojového programu proběhly na školy tyto kurzy:
Intenzivní kurz výuky a doučování českému jazyku jako cizímu jazyku
Intenzivní kurz výuky a doučování českému jazyku probíhal v období září – prosinec 2015 vždy 2
vyučovací hodiny denně – dopoledne v rámci řádného vyučování. Žáci – cizinci ze třetích zemí, kteří
navštěvovali kurz, měli do rozvrhu zařazenou individuální výuku českého jazyka.
Do kurzu bylo zařazeno 12 žáků – cizinců ze třetích zemí, jejichž znalost českého jazyka nebyla v září 2015
ani na základní komunikační úrovni.
V rámci Intenzivního kurzu českého jazyka se uskutečnily i dvě akce zaměřené na socio-kulturní orientaci
žáků. Jednalo se o vycházku do centra Prahy a na Pražský hrad (metro, obchody, seznámení s tradicemi,
historií…) a vycházka do vánoční Prahy spojená s návštěvou výstavy betlémů. Akcí se průběžně zúčastnilo
13 žáků – cizinců ze třetích zemí.
Konverzační kurz českého jazyka
Konverzační kurz probíhal v období leden– prosinec 2015. Vždy 2x týdně v odpoledních hodinách.
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Jednotlivé lekce kurzu byly zaměřeny na základní konverzační okruhy – společenská pravidla (pozdrav,
poděkování), rodina, roční období, škola .Kurzu se v období leden – červen 2015 zúčastnilo 12 žáků v období
září – prosinec 16 žáků – cizinců ze třetích zemí.
Intenzivní kurz českého jazyka pro budoucí žáky – cizince ze třetích zemí (jarní kurz). Znalost českého
jazyka je prioritou pro úspěšné absolvování školní docházky, cílovou skupinou tohoto kurzu byli zapsaní žáci
- cizinci ze třetích zemí do 1. ročníku, kteří neovládali český jazyk ani v komunikační rovině. Základní
komunikační znalost českého jazyka umožnila budoucím žákům – cizincům ze třetích zemí následné
bezproblémové zahájení školní docházky a zapojení do kolektivu žáků. Kurz probíhal v měsíci březen –
červen v objemu 2 hodin týdně, dále na něj navazoval intenzivní prázdninový kurz českého jazyka (hrazeno
ÚMČ Praha 13) a intenzivní kurz výuky a doučování českému jazyku jako cizímu jazyku, zaměřené na
individuální doučování (podzimní kurz).
Kurzu se zúčastnilo 13 žáků – cizinců ze třetích zemí.

Pro zdárnou realizaci výuky a kurzů českého jazyka bylo zapotřebí mnoho individuálních výukových
materiálů. Finanční prostředky Rozvojového programu byly proto také využity na pokrytí zvýšených nákladů
na kopírování, provoz kopírovacího zařízení a papírenského zboží. Dále pak byly pro žáky cizince pořízeny
výukové materiály a software, které jim pomáhaly zvládat český jazyk.

Datum:
Jméno a podpis statutárního
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