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Příloha č. 3 

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků  

Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2017 
 

Číslo rozhodnutí 24632-3/2016-36 

Poskytovatel dotace Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 
529/5,  
118 12 Praha 1, IČ 00022985 

Program Rozvojový program MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“  
 

Modul Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků- cizinců z třetích zemí na rok 
2017 – UZ 33 024 

Název organizace Mateřská škola Slavonice  

Adresa organizace, 
email, web 

Mateřská škola Slavonice, Brněnská 200. 378 81 Slavonice  
www.msslavonice.cz, benesova@msslavonice.cz 

Statutární orgán Ředitelka- Mgr. Vítězslava Benešová  

Poskytnutá dotace 28 198 Kč 

 
 

Vyhodnocení programu   
Původně jsme žádali o částku na tři děti, vzápětí se ukázalo, že jedno vietnamské dítě má české 
občanství. Proto jsme ve vyúčtování ponížili částku na dvě děti ( 1x Vietnam, 1x Ruská federace). 
Obě zbylé děti ukončily docházku k 31. 8. 2017.  
 
Obě děti chodily pravidelně do mateřské školy a učitelky pro ně připravovaly taková opatření, aby nejen 
porozuměly pokynům a komunikaci s dospělými, ale zároveň aby vzájemně propojily dětské aktivity. 
Ve třídách byl snížený počet dětí. Oběma byla poskytována individuální péče, kterou jsme 
zaznamenávali do sešitů rodičů tak, aby jim děti mohly vyjasnit průběh celého dne.  
Pracovali jsme tedy i s rodiči neboť jsme byli v denním kontaktu s nimi. Často jsme jim pomáhali 
vyplňovat i jejich administrativu a vedli jsme je k tomu, aby si zvládli vyřizovat samostatně své 
problémy. 
Na druhé straně jsme vytvořili i prostor pro jednotlivé děti a jejich rodiny tak, aby nás mohli seznámit 
s jejich kulturou. Besedy a hry s rodiči dětí cizinců měly pozitivní dopad na české děti a jejich rodiny, ale 
zároveň zvedly sebevědomí rodinám z cizích zemí. 
Finanční ohodnocení pedagogických pracovníků bylo na místě, neboť práce s dětmi vyžadovala zcela 
jiný přístup.  
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 21.9. 2017  

Jméno a podpis statutárního 
orgánu 

 
                               Mgr. Vítězslava Benešová  

……………….…………………………………………………… 
 


