Příloha č. 2

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků
Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2016
Číslo rozhodnutí

MŠMT-10964-3/2016

Program

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7,
118 12 Praha 1, IČ 00022985
Rozvojový program MŠMT Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých
azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní
ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení
pro zajištění cizinců

Název organizace

Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Adresa organizace,
email, web

Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec nad Orlicí
zsnam@eltec.cz, www.zskostelec.cz

Poskytovatel dotace

Statutární orgán
Poskytnutá dotace

Mgr. Jiří Němec, ředitel školy
721 132,- Kč

Vyhodnocení programu
S dětmi žadatelů o mezinárodní ochranu z místního PoS pracujeme od roku 2001. Za tuto dobu se nám
podařilo ve škole vybudovat reálné multikulturní prostředí propojující odlišné kultury a náboženství.
Nejvýznamnějším výstupem programu je existence naší speciální třídy situované přímo v PoS, ve které
připravujeme děti, které přišly do naší země, na jazyk, prostředí, kulturu apod. Počet žáků ve třídě je
velmi kolísavý, délka pobytu v této třídě závisí na několika okolnostech. Na délce pobytu žáka v PoS a
jeho schopnostech komunikovat v ČJ a úrovni předchozího vzdělání, pokud mu bylo dříve nějaké
umožněno.
Ve zmíněné třídě provádíme, kromě výuky, vlastní diagnostiku, na základě které zařazujeme dětí do
běžných tříd školy, do ročníků podle jejich schopnosti komunikovat, znalostí, dovedností, schopností,
s přihlédnutím k jejich věku. Základním parametrem je schopnost se domluvit českým jazykem. Zde se
dále vzdělávají podle vlastních individuálních plánů a hlavně pro ně vytváříme příznivé klima. Délka
pobytu dětí je neurčitá, neočekávaně odcházejí.
S menším počtem žáků z cílové skupiny klesá objektivně i výše dotace. V současné době je již vliv
podpory na velikost tříd malá, více zaleží na celkovém počtu žáků ve třídách a výši dotace na vzdělávání
ze státního rozpočtu. V posledních letech máme velkou naplněnost a právě tato vysoká naplněnost
snižuje možnosti individuálního přístupu. Nestálost doby pobytu je pak problematická i vůči dělení tříd
na skupiny v nejdůležitějších předmětech.
Bez tohoto rozvojového programu bychom nebyli schopni poskytovat potřebné služby v takové míře.
Zejména příchod do ČR a neznalost jazyka by byl pro děti traumatizující, díky škole se velmi rychle
adaptují do nového života bez válek a jiných útrap.
Datum:

10.1.2017

Jméno a podpis statutárního
orgánu

26.1.2017

X

Jiří Němec

Mgr. Jiří Němec
……………….……………………………………………………
Podepsal(a): Mgr. Jiří Němec
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