Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA
PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA
LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2020
Název projektu:

Podpora integrace cizinců – Pardubice 2021

Kategorie dotační žádosti: Dotace Ministerstva vnitra ČR na podporu integrace
cizinců na lokální úrovni na základě usnesení vlády České republiky č. 26 ze dne 18.
ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu.
ŽADATEL:
Identifikace žadatele
Adresa:
Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21
Pardubice
IČ:
00274046
DIČ:
CZ00274046
Bankovní spojení: 94-3316561/0710
Kraj:
Pardubický
Bankovní spojení kraje pro převod dotace: 94-510561/0710
Statutární zástupce
Jméno a příjmení: Ing. Martin Charvát
Funkce:
primátor
Email:
martin.charvat@mmp.cz
Telefon:
+420466859502
Kontaktní osoba zodpovědná za celý projekt
Jméno a příjmení: Mgr. Olga Havlíková.,
Funkce:
vedoucí oddělení školství
Email:
olga.havlikova@mmp.cz
Telefon:
+420466859532
Koordinátor celého projektu (vyplnit v případě, že se liší koordinátor projektu od
kontaktní osoby)
Jméno a příjmení: Mgr. Olga Havlíková
Funkce: vedoucí oddělení školství
Email: olga.havlikova@mmp.cz
Telefon: +420466859532
Zahájení a ukončení realizace projektu: od 01. 01. 2020

do 31. 12. 2020

Požadovaná dotace od MV: 1 684 800 Kč
Vlastní a další zdroje1 (min. 10%): 187 200 Kč
Celkové náklady projektu: 1 872 000 Kč
Podpis statutárního zástupce, datum a razítko (možno vložit i elektronický
podpis):………………………………………………………………………………..
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Vlastní zdroje a jiné zdroje musí být vždy minimálně 10% z celkových nákladů projektu.

1

Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1

POPIS CELÉHO PROJEKTU
A: Popis celkové situace, zdůvodnění potřebnosti projektu - stručná analýza
situace vč. vyjmenování problémů, které mají být řešeny prostřednictvím
projektu:
Statutární město Pardubice je regionálním centrem Pardubického kraje. Průmyslová
výroba je tradičně orientována na chemický a elektrotechnický průmysl. Výhodná
poloha města a rozvoj průmyslových zón přilákaly v průběhu minulých let množství
firem, které se zabývají průmyslovou výrobou. Tyto firmy postupně začaly využívat
práce zaměstnanců ze zahraničí, především z třetích zemí. V roce 2020 evidujeme
7740 cizinců hlášených na území města Pardubice. V případě cizinců ze třetích zemí,
kteří přicházejí za prací, postupně dochází ke slučování rodin. Město v důsledku toho
musí vytvořit podmínky i pro vzdělávání dětí cizinců.
Nejzranitelnější skupinou cizinců jsou z důvodu velké jazykové bariéry Mongolové.
Mongolská komunita v Pardubicích má v současné době více než 1000 jedinců a stává
se tak po občanech Ukrajiny a Vietnamu, Rumunska a Bulharska další nejpočetnější
skupinou cizinců ze třetích zemí v okrese Pardubice. Velký nárůst pracovníků bez
odpovídajícího množství tlumočníků vyvolává řadu problematických momentů
především v oblasti komunikace s majoritou, jazyková bariéra ztěžuje integraci cizinců
do běžného života ve většině oblastí. S cizinci a jejich rodinami na území města
dlouhodobě pracují organizace, jako je Most pro, o. p. s., a Centrum pro integraci
cizinců pro Pardubický kraj. Tyto organizace každoročně pořádají nespočet
společenských akcí a dalších integračních aktivit, které mají za cíl integrovat cizince
do společnosti, poznat vzdálenější kultury a odbourat xenofobní nálady ve většinové
společnosti.
Vzdělávání dětí cizinců
Nejpalčivějším problémem, kterému v souvislosti s velkým nárůstem cizinců v území
čelíme, je oblast školství. Rodiče přijíždějí za prací, často usilují o to, aby i jejich děti
mohly začít plnohodnotně žít v naší zemi. Děti ani rodiče však často neznají jazyk,
nerozumí kultuře a zvyklostem. Nedokážou komunikovat se školou, učiteli ani se
spolužáky. Děti přijíždějí neorganizovaně během celého školního roku a jejich vstup
do třídního kolektivu probíhá bez předchozí přípravy. Tato skutečnost vždy výrazně
zpomalí pracovní tempo celé třídy. Tímto projektem bychom rádi podpořili především
třídní učitele dětí cizinců, kteří se po skončení vyučování budou věnovat integraci dětí,
doučování a výuce českého jazyka. Pro školou povinné děti je třídní učitel nejbližší
osobou, která může pomoci s integrací do školního kolektivu a společnosti celkově.
Třídní učitel pak také dokáže snadněji navázat kontakt s rodiči cizinci a započne
efektivní komunikaci např. při řešení problémů. Třídní učitel pak také dokáže
nasměrovat rodiče na vhodnou instituci, pokud bude rodič řešit další, mimoškolní
problémy. Stejně tak budou pracovat s dětmi cizinci i učitelky v mateřských školách,
které jsou součástí projektu.
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B: Cíl celého projektu
1. Prevence vzniku konfliktů mezi majoritní společností a cizinci v oblasti školství
a výchovy.
2. Efektivní integrace dětí do školského systému a školního kolektivu, snadnější
porozumění kultury a zvyklostí.
3. Snížení pocitu ohrožení na straně dětí cizinců – problémy jednotlivců narůstají
s nemožností řešit je ihned z důvodů jazykové bariéry. Při větším počtu
asistentů dětí ve školách bude možné řešit nastalé situace pružněji a efektivněji,
čímž dojde ke snižování frustrace dětí cizinců, a předejde se tak nechtěným
následkům v budoucnosti.
4. Aktivizování základních a mateřských škol s nejvyšším počtem dětí – cizinců,
se zacílením na pracovníky škol.
C: Náklady na koordinaci a administrování projektu (obec/město/MČ)
1.

Personální zajištění
Koordinátor projektu
Vypracování žádosti o dotaci, vypracování žádosti o změnu projektu,
koordinace dílčích aktivit, podpora při personálním zajištění projektu, sledování
průběhu a monitoring projektu, zpracování závěrečné zprávy, poskytování
informačního servisu

-

Ekonom projektu
Zpracování celkového rozpočtu, příprava podkladů pro účetnictví, kontrola
rozpočtů dílčích projektů, příprava jednotlivých DPP, kontrola podkladů pro
fakturaci, kontrola účetních dokladů, metodická podpora při čerpání projektu,
zpracování závěrečného přehledu o čerpání rozpočtu

-

2.

Harmonogram

1. fáze – metodická pomoc při zpracování dílčích projektů, evidence dílčích
projektů, příprava materiálů a dalších podkladů pro jednání Rady města
Pardubic, příprava podkladů pro Žádost o dotaci a podání příslušnému odboru
ministerstva vnitra, metodická pomoc při organizačním a personálním
zajištění,
2. fáze – zahájení realizace dílčích projektů, kontrola průběhu realizace,
průběžný monitoring a propagace projektu, průběžné setkávání se a vzájemné
informování všech aktérů dílčích projektů,
3. fáze – vyhodnocení projektu, zpracování závěrečné zprávy, včetně vyúčtování
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3.

Rozpočet
Koordinátor projektu
forma poměru:
DPP
odměna:
350,-/hodina
počet hodin:
10 hodin/měsíc
celkem:
35 000,Ekonom projektu
forma poměru:
odměna:
počet hodin:
celkem:

DPP
250,-/hodina
12 hodin/měsíc
30 000,-

D: Soupis dílčích projektů – podprojektů
1. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448
2. ZŠ Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870
3. ZŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951
4. ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590
5. ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283
6. MŠ Pardubice, K Polabinám 626
7. MŠ Pastelka, Pardubice-Polabiny, Rosická 157
8. MŠ Pardubice-Polabiny, Mladých 158
9.. MŠ Stonožka Pardubice-Polabiny, Odborářů 345
10. MŠ Pardubice, Benešovo náměstí 2115
11. MŠ Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692

E: Stručný popis celého projektu včetně podprojektů (max. 500 znaků)
Projekt je zaměřen na řešení aktuální situace nárůstu počtu dětí cizinců ve vybraných
základních a mateřských školách v Pardubicích a na prevenci sociálně patologických
jevů, ke kterým tento nárůst a především specifické problémy jednotlivých komunit
mohou vést. Hlavním cílem je podpora výuky českého jazyka, aby došlo k odstranění
jazykové bariéry u dětí cizinců, a tím se zjednodušila jejich adaptace ve společnosti.
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DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 1

PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 1:
Název organizace: Základní škola Štefánikova
Adresa:

Štefánikova 488, 530 02 Pardubice

Statutární zástupce
Jméno a příjmení: Mgr. Renata Janecká
Funkce:

ředitelka základní školy

Email:

kancelar@zsstefanikova-pce.cz

Telefon:

+420 466 501 534

Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu
Jméno a příjmení: Mgr. Renata Janecká
Funkce:

ředitelka základní školy

Email:

kancelar@zsstefanikova-pce.cz

Telefon:

+420 466 501 534

Podpis statutárního zástupce: .…………................................................
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POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 1
A: STRUČNÝ POPIS PROJEKTU
1. Stručný popis situace
Základní škola Štefánikova se nachází v centru města, je školou s největším
počtem žáků cizinců v Pardubicích. Ve školním roce 2020/2021 škola eviduje
60 dětí cizinců, z toho je 42 dětí s velmi odlišným mateřským jazykem.
V posledních letech zde stoupl počet žáků – cizinců, z nichž velkou část tvoří
děti z Vietnamu a Mongolska, se kterými není možno navázat komunikaci ani
v dalším cizím jazyce, například v angličtině. Mnoho dětí nastoupilo do 1.
ročníku bez přípravy v českém předškolním zařízení. Z tohoto důvodu je zde
nutnost velice intenzivní výuky českého jazyka.
2.

3.

Cílová skupina - předpoklad
žáci základní školy – cizinci pocházející ze třetích zemí
pedagogové základní školy
Popis aktivit projektu:
Základní škola Štefánikova použije dotaci na individuální adaptaci žáků cizinců,
která proběhne formou doučování. Veškeré integrační aktivity budou probíhat
po skončení vyučování. Škola zajistí nákup pomůcek pro výuku českého jazyka
pro cizince.

B: ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

Aktivity
Doučování a adaptační podpora

Měsíc
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII
X x x x x x
x x x x

C: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU:
- učitelé ZŠ Štefánikova
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 330 000 Kč
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU:
nákup pomůcek a vybavení pro výuku českého jazyka
- 10 000Kč
personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců
- 80 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400Kč/h = 320000 Kč
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DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 2

PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 2:
Název organizace: Základní škola Pardubice – Dubina, Erno Košťála 870
Adresa:

Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice

Statutární zástupce
Jméno a příjmení: Mgr. Bc. Ludmila Kozáková
Funkce:

ředitelka základní školy

Email:

reditel@zsdubina.cz

Telefon:

+420 466 262 878

Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu
Jméno a příjmení: Mgr. Bc. Ludmila Kozáková
Funkce:

ředitelka základní školy

Email:

reditel@zsdubina.cz

Telefon:

+420 466 262 878

Podpis statutárního zástupce: .…………................................................
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POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 2
A: STRUČNÝ POPIS PROJEKTU
1. Stručný popis situace
Základní škola Dubina se nachází na velkém sídlišti na okraji města. Jedná se
o školu, která z důvodu volné kapacity přijala v posledních třech letech mnoho
nových žáků cizinců, většinu bez předchozí přípravy v českém jazyce. s . Do
budoucna se očekává další nárůst žáků cizinců. Velkou část z nich tvoří děti
z Vietnamu a Mongolska, se kterými není možno navázat komunikaci ani
v dalším cizím jazyce, například v angličtině. Ve školním roce 2020/21
evidovala škola 38 cizinců. Z tohoto důvodu je zde nutnost velice intenzivní
výuky českého jazyka.
2. Cílová skupina - předpoklad
- žáci základní školy – cizinci pocházející ze třetích zemí
- pedagogové základní školy
3. Popis aktivit projektu:
Základní škola Dubina použije dotaci pro individuální práci s žáky – cizinci.
Škola zajistí pro žáky doučování a individuální adaptační podporu. Veškeré
integrační aktivity budou probíhat po skončení vyučování. Škola zajistí nákup
pomůcek pro výuku českého jazyka pro cizince.
B: ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

Aktivity
Doučování a adaptační podpora

I.
x

Měsíc
II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII
x x x x x
x
x x x

C: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU:
- učitelé ZŠ Dubina
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 266 000 Kč
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU:
nákup pomůcek a vybavení pro výuku českého jazyka
- 10 000 Kč
personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců
- 64 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400Kč/h = 256 000 Kč
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DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 3

PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 3:
Název organizace: Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951
Adresa:

nábřeží Závodu míru 1951, 530 02 Pardubice

Statutární zástupce
Jméno a příjmení: Mgr. Bc. Jarmila Staňková
Funkce:

ředitelka základní školy

Email:

jarmila.stankova@zszavodumiru.cz

Telefon:

+420 466 798 570

Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu
Jméno a příjmení: Mgr. Bc. Jarmila Staňková
Funkce:

ředitelka základní školy

Email:

jarmila.stankova@zszavodumiru.cz

Telefon:

+420 466 798 570

Podpis statutárního zástupce: .…………................................................
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POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 3
A: STRUČNÝ POPIS PROJEKTU
1. Stručný popis situace
Základní škola Závodu míru se nachází velkém sídlišti v centru města. Jedná
se o základní školu s rozšířenou výukou cizích jazyků. Škola organizuje kurz
českého jazyka pro žáky cizince (i z jiných škol). V posledních letech zde stoupá
počet žáků – cizinců, z nich velkou část tvoří děti z Vietnamu a Mongolska, se
kterými není možno navázat komunikaci ani v dalším cizím jazyce, například
v angličtině. Škola evidovala ve školním roce 2020/21 31 žáků cizinců, z toho
15 žáků s velmi odlišným rodným jazykem. Z tohoto důvodu je zde nutnost
velice intenzivní výuky českého jazyka.
2. Cílová skupina - předpoklad
- žáci základní školy – cizinci pocházející ze třetích zemí
- pedagogové základní školy
3. Popis aktivit projektu:
Základní škola Závodu míru použije dotaci pro individuální práci s žáky – cizinci.
Škola zajistí pro žáky výuku českého jazyka, doučování a podporu integrace
formou individuální práce. Škola zajistí nákup pomůcek pro výuku českého
jazyka pro cizince. Dotační podpora bude využita také k zajištění kurzu českého
jazyka pro děti cizince. Veškeré integrační aktivity budou probíhat po skončení
vyučování.
B: ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

Aktivity
Doučování a adaptační podpora

I.
x

Měsíc
II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII
x x x X x
x x x x

C: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU:
- učitelé ZŠ Závodu míru
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 220 000 Kč
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU:
nákup pomůcek a vybavení pro výuku českého jazyka
- 10 000 Kč
personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců
- 40 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400Kč/h = 160 000 Kč
kurz českého jazyka pro cizince
- 50 000 Kč
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DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 4

PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 4:
Název organizace: Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590
Adresa:

Benešovo náměstí 590, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí

Statutární zástupce
Jméno a příjmení: Mgr. Ema Jičínská
Funkce:

ředitelka základní školy

Email:

jicinska.ema@benesovka.cz

Telefon:

+420 464 629 213

Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu
Jméno a příjmení: Mgr. Ema Jičínská
Funkce:

ředitelka základní školy

Email:

jicinska.ema@benesovka.cz

Telefon:

+420 464 629 213

Podpis statutárního zástupce: .…………................................................
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POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 4
A: STRUČNÝ POPIS PROJEKTU
1. Stručný popis situace
Základní škola Benešovo náměstí se nachází velkém sídlišti v centru města.
Jedná se o základní školu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V posledních
letech zde díky volné kapacitě ve třídách stoupl počet žáků – cizinců, z nich
velkou část tvoří děti z Vietnamu a Mongolska, se kterými není možno navázat
komunikaci ani v dalším cizím jazyce, například v angličtině. Ve škole bylo ve
školním roce 2020/21 35 žáků cizinců, z toho 18 s velmi odlišným rodným
jazykem. Z tohoto důvodu je zde nutnost velice intenzivní výuky českého
jazyka.
2. Cílová skupina - předpoklad
- žáci základní školy – cizinci pocházející ze třetích zemí
- pedagogové základní školy
3. Popis aktivit projektu:
Základní škola Benešovo náměstí využije dotaci zejména na úhradu
personálních nákladů souvisejících s individuální podporou žáků cizinců. Škola
zajistí pro žáky výuku českého jazyka, doučování a podporu integrace formou
individuální práce. Veškeré integrační aktivity budou probíhat po skončení
vyučování. Škola zajistí nákup pomůcek potřebných pro efektivní výuku
českého jazyka pro cizince.
B: ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

Aktivity
Doučování a adaptační podpora

I.
x

Měsíc
II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII
x x x
x x
x x x x

C: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU:
- učitelé ZŠ Benešovo náměstí
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 170 000 Kč
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU:
nákup pomůcek a vybavení pro výuku českého jazyka
- 10 000 Kč
personální náklady na individuální podporu integrace cizinců
- 40 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400Kč/h = 160 000 Kč
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Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1

DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 5

PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 5:
Název organizace: Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283
Adresa:

Prodloužená 283, 530 09 Pardubice, Polabiny

Statutární zástupce
Jméno a příjmení: Mgr. Bc. Jana Smetanová
Funkce:

ředitelka

Email:
Telefon:

smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz
+420 466 415 678

Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu
Jméno a příjmení: Mgr. Bc. Jana Smetanová
Funkce:
ředitelka
Email:

smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Telefon:

+420 466 415 678

Podpis statutárního zástupce: .…………................................................
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Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1

POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 5
A: STRUČNÝ POPIS PROJEKTU
1. Stručný popis situace
V Základní škole Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283, se v posledním roce
výrazně zvedl počet žáků cizinců. Ve školním roce 2020/21 eviduje škola 30
žáků cizinců, z nichž 18 jsou cizinci ze třetích zemí s velmi odlišným mateřským
jazykem. Z tohoto počtu je 14 žáků, kteří vyžadují intenzivní podporu při
adaptaci, zejména jde o získání základní komunikace v českém jazyce.
Integrační aktivity budou prováděny prostřednictvím učitelů základní školy.
Hlavním cílem je aktivně adaptovat a integrovat žáky cizince tak, aby byly
schopni absolvovat základní vzdělávání a později pokračovat na střední škole
bez překážek v podobě jazykové a kulturní bariéry.
2. Cílová skupina - předpoklad
- žáci základní školy – cizinci pocházející ze třetích zemí
- pedagogové základní školy
3. Popis aktivit projektu:
Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 využije dotaci k úhradě
personálních nákladů spojených s individuální prací s žáky – cizinci. Základní
škola zajistí také nákup pomůcek potřebných pro efektivní výuku českého
jazyka a integraci pro cizince.
B: ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

Aktivity
Doučování a adaptační podpora

Měsíc
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII
X x x x x x
x
x x x

C: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU:
- učitelé ZŠ Pardubice -Polabiny, Prodloužená 283
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 500 000 Kč
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU:
nákup pomůcek a vybavení pro výuku českého jazyka
20 000 Kč
personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců
- 30 hodin x 40 týdnů x 400 Kč/ hodina = 480 000 Kč
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Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1

DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 6

PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 6:
Název organizace: Mateřská škola Pardubice, K Polabinám 626
Adresa:

K Polabinám 626, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí

Statutární zástupce
Jméno a příjmení: Mgr. Miloslava Mňuková
Funkce:

ředitelka

Email:

mskpolabinam@volny.cz

Telefon:

+420 466 501 254

Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu
Jméno a příjmení: Mgr. Miloslava Mňuková
Funkce:

ředitelka

Email:

mskpolabinam@volny.cz

Telefon:

+420 466 501 254

Podpis statutárního zástupce: .…………................................................
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Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1

POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 6
A: STRUČNÝ POPIS PROJEKTU
1. Stručný popis situace
V Mateřské škole k Polabinám je evidován největší počet dětí cizinců ze všech
mateřských škol v Pardubicích. V roce 2020/21 je zde evidováno 18 dětí
cizinců. Integrační aktivity budou prováděny prostřednictvím učitelů mateřské
školy. Hlavním cílem je aktivně adaptovat a integrovat děti cizinců tak, aby byly
schopny absolvovat nejen předškolní, ale následně i školní přípravu bez
překážek v podobě jazykové a kulturní bariéry.
2. Cílová skupina - předpoklad
- dětii mateřské školy – cizinci pocházející ze třetích zemí
- pedagogové mateřské školy
3. Popis aktivit projektu:
Mateřská škola Pardubice, K Polabinám využije dotaci k úhradě personálních
nákladů spojených s individuální prací s dětmi – cizinci. Mateřská škola zajistí
nákup pomůcek potřebných pro efektivní výuku českého jazyka a integraci pro
cizince.
B: ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

Aktivity
Doučování a adaptační podpora

I.
x

Měsíc
II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII
x x x x x
x x x x

C: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU:
- učitelé MŠ Pardubice, K Polabinám
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 63 000 Kč
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU:
nákup pomůcek a vybavení pro výuku českého jazyka
15 000 Kč
personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců
- 12 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400 Kč/ hodina = 48 000 Kč
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Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1

DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 7
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 7
Název organizace: Mateřská škola Pastelka Pardubice-Polabiny, Rosická 157
Adresa:

Rosická 157, 530 09 Pardubice

Statutární zástupce
Jméno a příjmení: Bc. Alena Vavřinová
Funkce:

ředitelka mateřské školy

Email:

ms-pastelka@volny.cz

Telefon:

+420 466 400 848

Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu
Jméno a příjmení: Bc. Alena Vavřinová
Funkce:

ředitelka mateřské školy

Email:

ms-pastelka@volny.cz

Telefon:

+420 466 400 848

Podpis statutárního zástupce: .…………................................................
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Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1

POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 7
A: STRUČNÝ POPIS PROJEKTU
1. Stručný popis situace
V Mateřské škole Pastelka je evidován vysoký počet dětí cizinců. V roce
2020/21 je zde evidováno 12 dětí cizinců, z toho 5 s velmi odlišným rodným
jazykem. Integrační aktivity budou prováděny prostřednictvím učitelů mateřské
školy. Hlavním cílem je aktivně adaptovat a integrovat děti cizinců tak, aby byly
schopny absolvovat nejen předškolní, ale následně i školní přípravu bez
překážek v podobě jazykové a kulturní bariéry.
2. Cílová skupina - předpoklad
- děti mateřské školy – cizinci pocházející ze třetích zemí
- pedagogové mateřské školy
3. Popis aktivit projektu:
Mateřská škola Pastelka využije dotaci k úhradě personálních nákladů
spojených s individuální prací s dětmi – cizinci. Mateřská škola zajistí nákup
pomůcek potřebných pro efektivní výuku českého jazyka a integraci pro cizince.
B: ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

Aktivity
Doučování a adaptační podpora

I.

Měsíc
II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII
x x X x x
x x x X

C: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU:
- učitelé MŠ Pastelka
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 42 000 Kč
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU:
nákup pomůcek a vybavení pro výuku českého jazyka
10 000 Kč
personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců
- 8 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400 Kč/ hodina = 32 000 Kč
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Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1

DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 8
PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 8
Název organizace: Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Mladých 158
Adresa:

Mladých 158, Polabiny, 530 09 Pardubice

Statutární zástupce
Jméno a příjmení: Eva Králíčková
Funkce:

ředitelka mateřské školy

Email:

ms-mladych@ms-mladych.cz

Telefon:

+420 466 401 226

Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu
Jméno a příjmení: Eva Králíčková
Funkce:

ředitelka mateřské školy

Email:

ms-mladych@ms-mladych.cz

Telefon:

+420 466 401 226

Podpis statutárního zástupce: .…………................................................
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Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1

POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 8
A: STRUČNÝ POPIS PROJEKTU
1. Stručný popis situace
V mateřské škole je evidován vysoký počet dětí cizinců. V roce 2019/2020 je
zde evidováno 8 dětí cizinců, z toho 4 s velmi odlišným rodným jazykem.
Integrační aktivity budou prováděny prostřednictvím učitelů mateřské školy.
Hlavním cílem je aktivně adaptovat a integrovat děti cizinců tak, aby byly
schopny absolvovat nejen předškolní, ale následně i školní přípravu bez
překážek v podobě jazykové a kulturní bariéry.
2. Cílová skupina - předpoklad
- dětii mateřské školy – cizinci pocházející ze třetích zemí
- pedagogové mateřské školy
3. Popis aktivit projektu:
Mateřská škola využije dotaci k úhradě personálních nákladů spojených s
individuální prací s dětmi – cizinci. Mateřská škola zajistí nákup pomůcek
potřebných pro efektivní výuku českého jazyka a integraci pro cizince.
B: ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

Aktivity
Doučování a adaptační podpora

I.
x

Měsíc
II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII
x x X x x
x x x x

C: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU:
- učitelé MŠ Pardubice – Polabiny, Mladých 158
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 36 000 Kč
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU:
nákup pomůcek a vybavení pro výuku českého jazyka
12000 Kč
personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců
- 60 hodin x 400 Kč/ hodina = 24 000 Kč
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Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1

DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 9

PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 9:
Název organizace: Mateřská škola Stonožka Pardubice-Polabiny, Odborářů 345
Adresa:

Odborářů 345, Polabiny, 530 09 Pardubice

Statutární zástupce
Jméno a příjmení: Bc. Lenka Veselíková
Funkce:

ředitelka

Email:

reditelka@msodboraru.cz

Telefon:

+420 466 430 929

Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu
Jméno a příjmení: Bc. Lenka Veselíková
Funkce:

ředitelka

Email:

reditelka@msodboraru.cz

Telefon:

+420 466 430 929

Podpis statutárního zástupce: .…………................................................
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Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1

POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 9
A: STRUČNÝ POPIS PROJEKTU
1. Stručný popis situace
V Mateřské škole StonožkaPardubice-Polabiny, Odborářů 345 (dále MŠ
Stonožka) narostl ve školním roce 2020/21 výrazně počet dětí cizinců na druhý
nejvyšší v rámci Pardubic. Ve školce je nyní 15 dětí cizinců, které vyžadují
pomoc s adaptací. Integrační aktivity budou prováděny prostřednictvím učitelek
mateřské školy. Hlavním cílem je aktivně adaptovat a integrovat děti cizinců tak,
aby byly schopny absolvovat nejen předškolní, ale následně i školní přípravu
bez překážek v podobě jazykové a kulturní bariéry.
2. Cílová skupina - předpoklad
- děti mateřské školy – cizinci pocházející ze třetích zemí
- pedagogičtí pracovníci mateřské školy
3. Popis aktivit projektu:
MŠ Stonožka využije dotaci k úhradě personálních nákladů spojených s
individuální prací s dětmi – cizinci. Mateřská škola zajistí nákup pomůcek
potřebných pro efektivní výuku českého jazyka a integraci pro cizince.
B: ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

Aktivity
Doučování a adaptační podpora

Měsíc
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII
x x x X x x
X x x x

C: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU:
- pedagogičtí pracovníci MŠ Stonožka
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 60 000 Kč
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU:
nákup pomůcek a vybavení pro výuku českého jazyka
12 000 Kč
personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců
- 12 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400 Kč/ hodina = 48 000 Kč
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Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1

DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 10

PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 10:
Název organizace: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115
Adresa:

Benešovo náměstí 2115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Statutární zástupce
Jméno a příjmení: Šárka Fišerová
Funkce:

ředitelka

Email:

msbenesovo.pce@volny.cz

Telefon:

+420 466 303 835

Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu
Jméno a příjmení: Šárka Fišerová
Funkce:

ředitelka

Email:

msbenesovo.pce@volny.cz

Telefon:

+420 466 303 835

Podpis statutárního zástupce: .…………................................................

23

Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1

POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 10
A: STRUČNÝ POPIS PROJEKTU
1. Stručný popis situace
V Mateřské škole Pardubice, Benešovo náměstí 2115, (dále MŠ Benešovo
náměstí) narostl ve školním roce 2020/21 výrazně počet dětí cizinců na třetí
nejvyšší v rámci Pardubic. Ve školce je nyní 12 dětí cizinců, které vyžadují
pomoc s adaptací. Integrační aktivity budou prováděny prostřednictvím učitelek
mateřské školy. Hlavním cílem je aktivně adaptovat a integrovat děti cizinců tak,
aby byly schopny absolvovat nejen předškolní, ale následně i školní přípravu
bez překážek v podobě jazykové a kulturní bariéry.
2. Cílová skupina - předpoklad
- děti mateřské školy – cizinci pocházející ze třetích zemí
- pedagogové mateřské školy
3. Popis aktivit projektu:
MŠ Benešovo náměstí využije dotaci k úhradě personálních nákladů spojených
s individuální prací s dětmi – cizinci. Mateřská škola zajistí nákup pomůcek
potřebných pro efektivní výuku českého jazyka a integraci pro cizince.
B: ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

Aktivity
Doučování a adaptační podpora

Měsíc
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII
x x x x x x
x
x x x

C: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU:
- učitelé MŠ Benešovo náměstí
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 60 000 Kč
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU:
nákup pomůcek a vybavení pro výuku českého jazyka
12 000 Kč
personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců
- 12 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400 Kč/ hodina = 48 000 Kč
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Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1

DÍLČÍ PROJEKT (PODPROJEKT) č. 11

PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 11:
Název organizace: Mateřská škola Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692
Adresa:

Pospíšilovo náměstí 1692, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Statutární zástupce
Jméno a příjmení: Mgr. Irena Tužinská
Funkce:

ředitelka

Email:

mskolka@volny.cz

Telefon:

+420 466 264 555

Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu
Jméno a příjmení: Mgr. Irena Tužinská
Funkce:

ředitelka

Email:

mskolka@volny.cz

Telefon:

+420 466 264 555

Podpis statutárního zástupce: .…………................................................
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Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1

POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 11
A: STRUČNÝ POPIS PROJEKTU
1. Stručný popis situace
V Mateřské škole Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692 je evidován ve školním
roce 2020/21 výrazný nárůst dětí cizinců. MŠ eviduje 10 dětí, které vyžadují
individuální podporu v adaptaci a integraci mezi česky mluvící děti. Integrační
aktivity budou prováděny prostřednictvím učitelek mateřské školy. Hlavním
cílem je aktivně adaptovat a integrovat děti cizinců tak, aby byly schopny
absolvovat nejen předškolní, ale následně i školní přípravu bez překážek
v podobě jazykové a kulturní bariéry.
2. Cílová skupina - předpoklad
- děti mateřské školy – cizinci pocházející ze třetích zemí
- pedagogové mateřské školy
3. Popis aktivit projektu:
Mateřská škola Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692 využije dotaci k úhradě
personálních nákladů spojených s individuální prací s dětmi – cizinci. Mateřská
škola zajistí nákup pomůcek potřebných pro efektivní výuku českého jazyka a
integraci pro cizince.
B: ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

Aktivity
Doučování a adaptační podpora

Měsíc
I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII
x x x x x x
x
x x x

C: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU:
- učitelé MŠ Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692
D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 60 000 Kč
E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU:
nákup pomůcek a vybavení pro výuku českého jazyka
12 000 Kč
personální náklady na individuální podporu adaptace cizinců
- 12 hodin/měsíc x 10 měsíců x 400 Kč/ hodina = 48 000 Kč
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