Příloha č. 2

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků
Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2018
Číslo rozhodnutí

č. 3724-14/2018-4

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 C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob
se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie

Název organizace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Adresa organizace,
email, web

Nádražní 1217/117, 702 00 Ostrava, skola@zsnadrazni.eu ,
www.zsnadrazni.eu

Statutární orgán

Mgr. Libor Novotný

Poskytnutá dotace

51 000,-

Vyhodnocení programu
Vzdělávaní žáků, dětí – cizinců probíhá v souladu s rozvojovým programem MŠMT.
Na naší škole probíhá intenzivní kurz českého jazyka v rozsahu 70 hodin. V kalendářním roce 2018 bylo
celkem 6 účastníků výše uvedeného kurzu. V prvním pololetí se kurzu zúčastnilo 4 žáků (dětí), kteří po
absolvování kurzu obdrželi osvědčení. Ve druhém pololetí se kurzu účastní 2 žáci (dětí). Celkově se
jednalo o 4 občany Slovenska a 2 občany Irska, Kurzu se zúčastnili i 2 žáci – občané ČR, kteří se vrátili
z dlouhodobého pobytu ve Velké Británii a jazyk český byl pro ně dalším cizím jazykem – tyto žáky do
celkového počtu vzdělávaných žáků – dětí nezapočítáváme.
Vzdělávání zabezpečovala pedagožka školy, se kterou byla uzavřena dohoda o provedení práce.
Z celkové výše dotace bylo vyčerpáno 38 257,- Kč, z toho 26 250 na OON (jedna DPP) a na ONIV ve výši
12 007,-. Celková částka stanovená MŠMT byla zkrácena o ¼ z celkové výše dotace z důvodů nenaplnění
celkového počtu žáků, který byl stanoven. Počet odučených hodin kurzu se nezměnil a zbytek OON
vyplacený pedagožce je hrazen z rozpočtu školy – příspěvku na provoz.
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