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Číslo rozhodnutí 9/579 

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 přizpůsobená potřebám  
žáků–cizinců z třetích zemí na rok 2013“ 

Název organizace GALILEO SCHOOL-bilingvní mateřská škola a základní škola, s.r.o. 

Adresa organizace, 
email, web 

Jana Čapka 2555, 738 01 Frýdek-Místek 
info@galileoschool.cz, www.galileoschool.cz 

Statutární orgán Martin Petrů 

Poskytnutá dotace 42 136,-Kč 

Vyhodnocení programu 

 
Rozvojový program MŠMT „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená 
potřebám  žáků–cizinců z třetích zemí na rok 2013“ probíhal v GALILEO SCHOOL 
od 1.9.2013 do 31.12.2013. 

GALILEO SCHOOL – bilingvní mateřská škola a základní škola, s.r.o. se zaměřuje na 
výuku v českém a anglickém jazyce. Školu navštěvují žáci české národnosti, žáci 
z bilingvních rodin a žáci cizinci. 

V září 2013 začalo plnit povinnou školní docházku 5 žáku - cizinců z 3. zemí.  

- počet žáků: 

Rok 2013 
Počet 
žáků  

leden 0 
únor 0 

březen 0 
duben 0 
květen 0 
červen 0 

červenec X 
srpen X 
září 5 
říjen 5 

listopad 5 
prosinec 5 

Celkový počet vzdělávaných 
žáků 5 

 



Na základě zkušeností s výukou českého jazyka jako cizího jazyka z předešlých let bylo 
rozhodnuto, že výuka počátečního čtení a psaní bude probíhat podle metodiky Splývavého 
čtení - SFUMATO.  

„Metodika „Sfumato“ spadá do oblasti inkluzivního myšlení („inkluzivní výchova a 
vzdělávání“). Obsahuje v sobě individuální přístup s respektováním věkových zvláštností. 
Dítě je pozorné, soustředěné a aktivní zároveň!“ PaeDr.Mária Navrátilová, autorka 
metodiky  

Byly zakoupeny učebnice a potřebné výukové materiály pro výuku, současně absolvovali 
dva pedagogové intenzivní kurz za účelem osvojení metodiky SFUMATO. 

použité prostředky na ostatní neinvestiční výdaje v členění na jednotlivé položky 
a částky; 

 
Položka Cena Ks Součet 

Kurz SFUMATO 2600 2 5200 

Živá abeceda aneb Písmenka v říši divů 190 5 950 

Pracovní sešit k živé abecedě 1.díl 100 5 500 

Pracovní sešit k živé abecedě 2.díl 100 5 500 

DVD SFUMATO  299 1 299 

Celkové ONIV    7449 
 

Aby mohla být žákům poskytnuta potřebná podpora a individuální přístup, přijala škola na 
základě dohody o provedení práce aprobovaného pedagoga, který vykonává souběžně 
s třídním učitelem činnost pedagoga a asistenta pedagoga při výuce žáků cizinců 
v předmětech český jazyk a prvouka. 

� Opatření, jež právnická osoba v kalendářním roce 2013 uskutečnila 

1. Přizpůsobení počtu žáků náročnosti výuky ve třídách, v nichž se vzdělávají žáci 

Výuka žáků 1. ročníku probíhala a stále probíhá v jedné třídě, kde jsou vzděláváni společně 
žáci-cizinci ze třetích zemí se spolužáky české národnosti. Třída je vedena třídní učitelkou 
s aprobací učitel pro 1. stupeň ZŠ se specializací matematika a anglický jazyk. Tato paní 
učitelka vyučuje většinu předmětů (český jazyk jen česky a anglický jazyk, matematiku, 
výtvarnou výchovu a hudební výchovu v anglickém a českém jazyce). Hodiny tělesné 
výchovy a nepovinných předmětů Science a Social Studies probíhají pod vedením dalších 
pedagogů školy. 

• 1 hodina českého jazyka týdně je vyučována pod vedením třídní učitelky a za asistence 
aprobovaného pedagoga - asistenta pro žáky cizince. Cílem tohoto opatření je individuální 
pomoc při výuce žáků-cizinců a současně zajištění informovanosti učitele-asistenta o 
metodice výuky a udržení kontinuity vzdělávání v intenzivním kurzu českého jazyka pro 
žáky-cizince v odpoledních hodinách, který již samostatně vede aprobovaný pedagog - 
asistent pro žáky cizince. 



• Dále byl přizpůsoben počet žáků v první třídě náročnosti výuky v předmětu prvouka. 
Hodiny prvouky probíhají 2 x týdně ve dvou skupinách, odděleně pro žáky české 
národnosti pod vedením třídní učitelky a pro žáky-cizince pod vedením aprobovaného 
pedagoga-asistenta pro žáky cizince. Cílem bylo individualizovat výuku předmětu 
především z hlediska porozumění informacím v českém jazyce a cílenému rozšiřování 
slovní zásoby žáků-cizinců. 

2. Poskytování jazykového vzdělávání v intenzivním jazykovém kurzu pro žáky-cizince 

Kurz českého jazyka jako cizího jazyka probíhal a stále probíhá v hodinové dotaci 2 
hodiny týdně po vyučování pod vedením aprobovaného pedagoga-asistenta pro žáky 
cizince. 

Kurz se zaměřuje na: 

• výuku českého jazyka jako cizího jazyka 

• pomoc při přípravě na vyučování  

� Informace o použitých finančních prostředcích na rozvojový program 

- struktura prostředků na platy (nároková složka, nenároková složka – v členění na 
osobní příplatek a odměny – pro každou z těchto položek rozepsat: 

(částka na pedagoga x počet pedagogů x počet měsíců = celkem ročně) 

 

Nenárok. složka mzdy - 
prémie 

Počet měsíců Celkem ročně Odvody pojistného 

ředitelka 1500 4 6000 2040 

třídní učitelka 2000 4 8000 2720 

 Celkem  3500 4 14000 4760 
 

- struktura prostředků na ostatní osobní náklady; 
 

DPP (200,- 
Kč/hod.) 

Počet hod. 
celkem 

Počet měsíců Celkem 
ročně 

Odvody 
pojistného 

Asistentka učitele 59 4 11781 1360 
 

- další charakteristiky nadstandardní a efektivní péče (podpora mateřského jazyka a 
kultury, obohacující prostředí, spolupráce s rodiči, kooperativní metody výuky 
apod.).  

Kvalitní spolupráce školy s rodiči je jednou z důležitých podmínek úspěšného začlenění 
do školních povinností každého žáka a je jedním z hlavních cílů GALILEO SCHOOL. 
Bariérou kromě jazyka jsou také informace, často i ty základní o systému školství 
právech a povinnostech dětí i rodičů a kulturní rozdíly. Proto je snahou školy s rodiči 
intenzivně pracovat. 



Oblasti spolupráce s rodinou: 

• přijímací pohovor – ředitelka školy a třídní učitelka iniciují setkání s rodiči za účelem 
objasnění systému školství v ČR, filozofie školy, ŠVP a seznámení s právy a povinnostmi 
dětí a rodičů – přijímací pohovor probíhá při nástupu do školy a další potřebné informace 
jsou rodičům podávány průběžně podle potřeby (minimálně 4x ročně). 

• průběžné hodnocení IVP za účasti rodičů, asistenta, třídního učitele a ředitelky školy – 
třídní učitelka spolu s asistentkou zpracovávají 1x měsíčně písemné průběžné hodnocení 
žáků 1. ročníku - pro žáky cizince v anglickém jazyce. V případě, že rodiče žáků něčemu 
nerozumí nebo mají potřebu dalšího vysvětlení, komunikuji s učitelkou individuálně.  
Výsledky vzdělávání žáků-cizinců a hodnocení IVP jsou s rodiči individuálně osobně 
konzultovány s třídní učitelkou v průběhu konzultací o prospěchu (1x za čtvrtletí) 

Taktéž třídní učitelka, asistentka a ředitelka pravidelné konzultují výsledky vzdělávání a 
vyhodnocují stanovené cíle IVP 

• setkání se všemi rodiči – tradiční akce konané školou (sportovní soutěže, kulturní akce, 
workshopy) 

V průběhu období září – prosinec 2013 proběhlo několik společných akcí pro žáky a 
rodiče žáků. 

• Září 2013 – GALILEO INTERNATIONAL WEEK – v průběhu jednoho týdne 
pobývali ve škole stážisté ze zahraničí, kteří se účastnili výuky ve všech ročnících naší 
školy, prezentovali svou zemi, kulturu, zvyky a tradice, současně naši žáci prezentovali 
svou kulturu a tradice. Celý projekt vyústil akcí pro rodiče žáků pod názvem GALILEO 
INTERNATIONAL DAY. Žáci GALILEO SCHOOL společně se stážisty připravili 
povedené prezentace různých národností jejich zvyků a kultur pro rodiče žáků. 

 

 

• Listopad 2013 - Halloween – akce byla připravena pro žáky školy a rodiče se účastnili 
hodnocení masek a halloweenských dýní. Rodiče žáků-cizinců měli současně možnost 
neformálně blíže poznat spolužáky svých dětí a jejich rodiče a navázat společenské 
kontakty. 

 

 

 



 
 
 

Datum: 
14.1.2014 

Jméno a podpis statutárního zástupce 
 
Martin Petrů 
……………….…………………………………………………… 

 

 

• Listopad 2013 – Česko-Korejské dny v Ostravě – žáci společně s třídní učitelkou 
navštívili tuto akci za doprovodu některých rodičů žáků-cizinců. Akce se setkala 
s velikým ohlasem u všech zúčastněných. 

 

 

 

 

 

 

 

• Prosinec 2013 – Prezentace projektů žáků v anglickém jazyce – pravidelně 2x ročně 
probíhají prezentace projektů žáků všech tříd GALILEO SCHOOL za účasti rodičů. 
1.třída se zaměřila na srovnání života českých a korejských dětí. Rodiče se aktivně 
zapojili do příprav a ochotně poskytli zajímavé informace, kroje a další materiály. 
Prezentace byla velmi zdařilá, opět se mohli rodiče žáků třídy i školy neformálně setkat a 
také sledovat pokroky svých dětí.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


