
Příloha č. 2 

Vyhodnocení programu 

Číslo rozhodnutí 10426-13/2016 

Poskytovatel dotace 
Česká republika – Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 

12 Praha 1, IČ 00022985 

Program 
Rozvojový program MŠMT „Bezplatná výuka českého jazyka na podporu 

vzdělávání ţáků-cizinců z třetích zemí na rok 2016“ 

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

Adresa organizace, 

email, web 
Jana Čapka 2555, 73801, Frýdek-Místek 

Statutární orgán Martin Petrů 

Poskytnutá dotace 59 510,-Kč 

 

Vyhodnocení programu 

Výuka ţáků cizinců probíhala od ledna do června 2016 pod vedením třídního učitele v kmenové třídě společně se 

všemi ţáky. 1x týdně byla výuce přítomna aprobovaná asistentka pro ţáky cizince, která ve spolupráci s třídní 

učitelkou navazovala na probrané učivo v odpoledních hodinách - v kurzech českého jazyka jako cizího jazyka. 

Vzhledem k náročnosti výuky prvouky v českém jazyce pro ţáky cizince byla tato realizována jako samostatná 

hodina, jen pro tyto ţáky.  

Od září do prosince 2016 jsme podle plánu začali vyučovat český jazyk jako cizí jazyk pro ţáky cizince v rámci 

samostatných hodin 1 - 3x týdně. Výuka probíhala částečně pod vedením třídního učitele v kmenové třídě společně se 

všemi ţáky. Za účelem zajištění návaznosti byla v případě potřeby 1x týdně výuce přítomna učitelka českého jazyka 

pro ţáky cizince, která ve spolupráci s třídní učitelkou plánovala náplň hodin českého jazyka pro ţáky cizince.  

Předmět český jazyk pro ţáky cizince byl vyučován v rámci samostatných hodin 2 - 3x týdně (třídy byly děleny). 

V předmětech prvouka, vlastivěda a přírodověda byli ţáci cizinci vyučováni 1 hodinu týdně samostatně (třídy byly 

děleny). 

Poskytování jazykového vzdělávání v intenzivním kurzu pro žáky cizince 

Kurz českého jazyka jako cizího jazyka - ţáci se pod vedením aprobovaného pedagoga připravovali na vyučování, 

procvičovali a upevňovali si jiţ získané dovednosti podle individuálních potřeb, a s předstihem se seznamovali s 

učivem, které bylo následně prezentováno v daném předmětu ve třídě společně s ostatními ţáky. Kurz probíhal 

v hodinové dotaci 2 hodiny týdně po vyučování pod vedením aprobovaného pedagoga-asistenta pro ţáky cizince. 

Náplní kurzu byla výuka českého jazyka jako cizího jazyka, pomoc při přípravě na vyučování, opakování učiva 

prvouky, vlastivědy a přírodovědy. 

Pohádkový český jazyk – jazykový kurz pro žáky cizince 

Kurz českého jazyka jako cizího jazyka formou poslechu, vyprávění a dramatizace pohádek, který probíhal od ledna 

do června 2016 a byl určen všem ţákům cizincům 1. - 4. ročníku. 

Vzhledem k velké náročnosti vyučování pro ţáky cizince (výuka v českém a anglickém jazyce - oba jsou pro tyto 

ţáky cizími jazyky) a abychom předešli jejich přetěţování a mohli reagovat na jejich individuální potřeby, bylo od 

září 2016 další jazykové vzdělávání poskytováno formou doučování v odpoledních hodinách. 

Doučování se zaměřovalo na výuku českého jazyka jako cizího jazyka, pomoc při přípravě na vyučování, porozumění 

a opakování učiva. 

Celkově hodnotíme program jako úspěšný. Ţáci se integrovali do kolektivu vrstevníků, s podporou zvládají veškerou 

výuku. 

 

 

Datum: 24.1.2017 

Jméno a podpis statutárního zástupce 
 

Martin Petrů .…………………………………………………… 
 


