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Závěrečná zpráva

(k finančnímu vypořádání poskytnuté dotace/příspěvku)

Příjemce
dotace/příspěvku:

Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba,
přísp.organizace

Sídlo:

Porubská 831/10,Ostrava-Poruba 708 00

IČO:

62348299

Název projektu:

Around the World aneb bilingvní výuka na ZŠ generála Zdeňka Škarvady

Číslo
smlouvy/
kód žádosti:

SMO/423972/21/ŠaS/Chyl

Stručný popis použití dotace / příspěvku:
Pro období roku 2021/2022 jsme získali finanční prostředky v celkové výši 352 000 Kč. Z určené
dotace jsme rozplánovali financování bilingvní výuku v těchto předmětech: M,PV,TV, VV, HV, Z,
Inf a Př v 9 bilingvních třídách v rámci 1. – 9. ročníku. Ve více početných třídách se žáci dělili na
menší skupiny tak, aby cizojazyčná výuka byla pokud možno co nejefektivnější a nejproduktivnější,
ve 7. a 9. třídě probíhala i formou tandemu.
Podpořeno bylo celkem 225 žáků.
Do bilingvní výuky postupně vstoupilo 16 vyučujících a 5 rodilých mluvčích. Z projektu jsme hradili
mzdové náklady 5 pedagogům a 3 rodilým mluvčím. V průběhu roku dosahovala intenzita bilingvní
a cizojazyčné výuky cca 44 hodin týdně bilingvní výuky.
Stanovené cíle jsme průběžně realizovali v několika oblastech:
- začlenění bilingvní výuky ve vybraných předmětech a třídách dle možností jazykově
kompetentních učitelů odborných předmětů a rodilých mluvčích na základě jejich kooperace
-zavedení a realizace přípravných bilingvních kroužků jako podpora a přípravka na cizojazyčné
vzdělávání ve vyšších ročnících
-obohacení výuky o nové trendy prostřednictvím výuky cizího jazyka
-pravidelné rozšiřování odborné cizojazyčné knihovny o literaturu, učebnice, pracovní a didaktické
pomůcky
-praktické použití cizího jazyka - projektové jazykové dny a celoškolní projekty které jsme mohli
uskutečnit, jakmile to dovolily protiepidemiologická opatření proti nemoci Covid.
Během roku se pedagogové zaměřili především na prohlubování znalostí v daném předmětu i
zdokonalování v cizím jazyce a udržování rovnováhy v obou těchto oblastech.
Snažili se o využití široké škály nonverbálních prostředků komunikace a různých forem prezentace.
Vedli žáky k užívání jazyka jako prostředku k osvojení učiva.
Pedagogové kladli rovněž důraz na důkladné objasnění a porozumění obsahu vyučovaného
předmětu.
Nejdůležitější úkolem během roku bylo vytvořit co nejpřirozenější prostředí sloužící dětem k
nacvičování komunikačních dovedností v praktických situacích v jejich běžném životě, a to
v různých věkových kategoriích.
V rámci celoškolního projektu zaměřeného na podporu čtenářské gramotnosti docházelo k
rozvíjení čtení, psaní, poslechu a komunikativních dovedností v cizím jazyce v rámci daného
odborného předmětu. K tomuto účelu byly z dotace zakoupeny cizojazyčné výkladové slovníky.
Samozřejmostí pak bylo sdílení pracovních listů a prostřednictvím jak programu Bakalář, tak
Google Classroom.
Celkové naplnění účelu dotace / příspěvku:
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Závěrečná zpráva

I přes zhoršenou epidemiologickou situaci se nám dařilo dodržet účel dotace. Žáci měli možnost
pokračovat v rozvoji kognitivních a komunikativních dovedností prostřednictvím anglického jazyka.
Velmi nám k tomu pomáhala v případě smíšené výuky kvalitní interaktivní technika, kterou mnohé
bilingvní třídy disponují. Proto i žáci, kteří byli případně v karanténě, se mohli bez obtíží zapojit do
reálné výuky ve svých třídách.
Podařilo se nám zvýšit:
-rozvoj komunikačních dovedností žáků tradičně i on-line
-využívání cizího jazyka nejen u žáků, ale i u pedagogů napříč sborem
-rozvoj kognitivních a kreativních schopností
-tematicky rozšířit slovní zásobu
-rozšíření jazykových dovedností a metodických kompetencí pedagogů pro bilingvní výuku
Pedagogové přinesli do výuky zajímavý, praktický a poutavý výběr učiva díky odpovídajícím
formám výuky
Velká pozornost byla věnovaná zpětné vazbě a monitorování výsledků.
Prezentace města:
Statutární město Ostrava bylo prezentováno jako hlavní finanční partner a to jak na webových
stránkách školy https://zs-skarvady831.cz/uvod/bilingvni-vyuka/, https:/zsskarvady831.cz/uvod/smo/, tak na poutači ve vestibulu školy.
Dále jsou logo a popis projektu prezentovány také u jmenovky každé bilingvní třídy, při
slavnostním zahájení školního roku, na propagačních DVD, prostřednictvím školního kanálu na
youtube, na Dni otevřených dveřích, při Zápisu do 1. tříd
Hlavně pak také na třídních schůzkách a veškerých akcích pro rodiče a přátele školy, jako např.
v tomto školním roce: „ Let´s have a funny day with languages“. Let´s learn with us“.
Jsme rádi, že jsme díky finanční podpoře statutárního města mohli pokračovat v nastoleném
trendu realizování bilingvní výuky některých předmětů v cizím jazyce.

V Ostravě-Porubě

dne

1.8.2022

podpis
Mgr.Martina Körberova, ředitelka školy
724 482 454
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