
Příloha č. 1A, modul A 
Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 

 
Evidenční číslo:…………………………………………………… 

(doplní MŠMT) 
Název poskytovatele 
dotace 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Název dotačního 
programu 

Rozvojový program Podpora výuky cizích jazyků ve školách v roce 2008 

1. Identifikační údaje o předkládající právnické osobě 
Název právnické 
osoby 

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace 

Obec Adamov 

PSČ 679 04  Kraj Jihomoravský 

Ulice Komenského 

Č.p. 324 Č.o. 4 

Telefon 516 446 381 Fax 516 446 381/kl. 202 

E-mail zsadamov@adamov,cz 

Prezentace na 
Internetu 

 http://www.adamov.cz/zsadamov 

IČ 657 659 07 IZO 102007381 

Číslo účtu 1360977389/0800 

u peněžního ústavu Česká spořitelna , a.s. 

Adresa příslušného 
finančního úřadu 

Finanční úřad Blansko, Seifertova 2247/7, 678 01 Blansko 

Zřizovatel právnické 
osoby 

Město Adamov 

Adresa zřizovatele 
školy 

Pod Horkou 2., 679 04 Adamov 

2. Ředitel/ka školy 
Jméno 
ředitelky/ředitele školy 

Jana Burianová 

Telefon 724 370 199 

Email j.burianova@adamov.cz 

3. Podrobný popis projektu 
Název projektu 
(max. 140 znaků) 

Rozvoj a realizace projektu podpory výuky cizích jazyků  Základní školy a mateřské školy 
Adamov 

Anotace projektu 
(max. 600 znaků, 
bude zveřejněna) 

V souvislosti s  realizaci  vzdělávací nabídky v oblasti výuky cizích jazyků včetně nadstandardních aktivit 
je nutné zajistit  učitele jazykově vybavené, se schopností  podporovat u žáků verbální schopnosti, 
schopnosti číst s porozuměním odpovídající texty  v anglickém a německém  jazyce, schopnosti  
písemného dorozumění v angličtině a němčině. V tomto smyslu je nezbytné získat vědomosti o poznávání 
kultury  příslušných jazykových zemi a utváření vzájemného porozumění mezi jednotlivými zeměmi. 
Absolvování jednotlivých kurzů připravuje jednu z aktivit, jak podpořit kvalitu  pelagického sboru.. 



3.1 Cíl / cíle projektu a jeho zdůvodnění, analýza potřeb 
Hlavním cílem kurzů, je připravit pro pedagogy možnost zkvalitnění znalostí v oblasti cizích jazyků ( anglický jazyk, německý 
jazyk), prohloubení  konverzačních schopností a  upevnění  jazykových znalostí. Základní škola a mateřská škola Adamov je úplná 
základní škola, kterou navštěvuje  308 žáků. Vyučuje podle vzdělávacího programu Hrou k vědění od 1. 9. 2006. Program jasně 
specifikuje výuku cizích jazyků a vymezuje kompetence , které žáci školy získají v průběhu základního vzdělávání. K možnosti 
předávání těchto kompetencí je třeba, aby pedagogové školy  získaly potřebné znalosti zkušenosti.   V souvislosti s absolvováním 
těchto kurzů se předpokládá, že učitelé budou průběžně využívat získaných vědomostí a zkušeností přímo ve vzdělávacím 
procesu.  Do připravených kurzů budou  zařazeni  pedagogové prvního i druhého stupně, a tímto způsobem se  získané 
kompetence přenesou na většinu  žáků školy.V původním vzdělávacím programu Základní škola byla v určených ročnících určitá  
část disponibilních hodin přidělena  k posílení  týdenní dotace anglického jazyka. Žáci školy i pedagogové navázali v roce 2007 
kontakt s ZŠ M. Šuštarišča v Lublani ve Slovinsku. Vzájemná spolupráce se postupně prohlubuje.  

3.2 Informace o vzdělávacím kurzu 
Kurzy budou ve větší míře  realizovány v době mimo vyučování a vzhledem k této skutečnosti, bude kurz přístupný většímu 
množství pedagogů. Kurzy respektují  znalost účastníků podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyk na úrovni  
A1. Konverzační témata  kurzu    se zabývají základy vzájemného  porozumění  a problematikou každodenního  života. Dále 
budou probírána témata, týkající se rodiny, povolání, bydlení, aktivním využívání volného času, kultury, sportovních aktivit  a 
podobně. V souvislosti  s jazykovou úrovní učitelů budou probírána  další  témata  -  poznávání života zemí EU a USA, vzdělávání, 
geografie a biologie, životního prostředí apod.  Kurz Cizí jazyk napříč předměty přispěje  k podpoře inovace metod a forem práce 
ve výuce cizího jazyka napříč předměty 1. stupně ZŠ a v té souvislosti k naplnění cílů ŠVP (OSV, kompetence, autoevaluace). 
Učitelé si sami vyzkoušejí na konkrétním učivu, jak lze dosáhnout naplnění vzdělávacího cíle přirozenou cestou a zažijí a pochopí 
význam této metody jako strategii pro rozvoj osobnosti, myšlení a tvořivosti každého žáka. 

Kurz č. 1 
Název kurzu Konverzační kurz AJ 

Délka vzdělávání (počet hodin) 30 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání  pedagogických pracovníků 
Brno, č.j. 23066/2007-25-489 

Termín zahájení a ukončení kurzu Září 2008 – prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 3 500,00 Kč / osoba 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

30 roků 

 Evropské jazykové portfolio 

x Společný evropský rámec pro jazyky 

 jazyková propedeutika 

 výuka jazyků napříč předměty 

 CLIL (Podpora obsahově a jazykově integrovaného učení) 

Tematické zaměření kurzů (zaškrtněte) 

 indikátory hodnocení  v jazycích 

Požadovaná výše mzdových nákladů, 
pro zastupování nepřítomného 
vyučujícího (v Kč) 

0,00 Kč 

Kurz č. 2 
Název kurzu Konverzační kurz AJ 

Délka vzdělávání (počet hodin) 30 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání  pedagogických pracovníků 
Brno, č.j. 23066/2007-25-489 

Termín zahájení a ukončení kurzu Září 2008 – prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 3 500,00 Kč / osoba 



Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

28 roků 

 

 Evropské jazykové portfolio 

x Společný evropský rámec pro jazyky 

 jazyková propedeutika 

 výuka jazyků napříč předměty 

 CLIL (Podpora obsahově a jazykově integrovaného učení) 

Tematické zaměření kurzů (zaškrtněte) 

 indikátory hodnocení  v jazycích 

Požadovaná výše mzdových nákladů, 
pro zastupování nepřítomného 
vyučujícího (v Kč) 

0,00 Kč 

Kurz č. 3 
Název kurzu Konverzační kurz AJ 

Délka vzdělávání (počet hodin) 30 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání  pedagogických pracovníků 
Brno, č.j. 23066/2007-25-489 

Termín zahájení a ukončení kurzu Září 2008 – prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 3 500,00 Kč / osoba 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

17 roků 

 Evropské jazykové portfolio 

x Společný evropský rámec pro jazyky 

 jazyková propedeutika 

 výuka jazyků napříč předměty 

 CLIL (Podpora obsahově a jazykově integrovaného učení) 

Tematické zaměření kurzů (zaškrtněte) 

 indikátory hodnocení  v jazycích 

Požadovaná výše mzdových nákladů, 
pro zastupování nepřítomného 
vyučujícího (v Kč) 

0,00 Kč 

Kurz č. 4 
Název kurzu Konverzační kurz AJ 

Délka vzdělávání (počet hodin) 30 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání  pedagogických pracovníků 
Brno, č.j. 23066/2007-25-489 

Termín zahájení a ukončení kurzu Září 2008 – prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 3 500,00 Kč / osoba 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

10 roků 

 Evropské jazykové portfolio 

x Společný evropský rámec pro jazyky 

Tematické zaměření kurzů (zaškrtněte) 

 jazyková propedeutika 



 výuka jazyků napříč předměty 

 CLIL (Podpora obsahově a jazykově integrovaného učení) 

 indikátory hodnocení  v jazycích 

Požadovaná výše mzdových nákladů, 
pro zastupování nepřítomného 
vyučujícího (v Kč) 

0,00 Kč 

Kurz č. 5 
Název kurzu Konverzační kurz AJ 

Délka vzdělávání (počet hodin) 30 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání  pedagogických pracovníků 
Brno, č.j. 23066/2007-25-489 

Termín zahájení a ukončení kurzu Září 2008 – prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 3 500,00 Kč / osoba 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

25 roků 

 Evropské jazykové portfolio 

x Společný evropský rámec pro jazyky 

 jazyková propedeutika 

 výuka jazyků napříč předměty 

 CLIL (Podpora obsahově a jazykově integrovaného učení) 

Tematické zaměření kurzů (zaškrtněte) 

 indikátory hodnocení  v jazycích 

Požadovaná výše mzdových nákladů, 
pro zastupování nepřítomného 
vyučujícího (v Kč) 

0,00 Kč 

Kurz č. 6 
Název kurzu Konverzační kurz AJ 

Délka vzdělávání (počet hodin) 30 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Brno, č.j. 23066/2007-25-489 

Termín zahájení a ukončení kurzu Září 2008 – prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 3 500,00 Kč / osoba 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

10 roků 

 Evropské jazykové portfolio 

x Společný evropský rámec pro jazyky 

 jazyková propedeutika 

 výuka jazyků napříč předměty 

 CLIL (Podpora obsahově a jazykově integrovaného učení) 

Tematické zaměření kurzů (zaškrtněte) 

 indikátory hodnocení  v jazycích 

Požadovaná výše mzdových nákladů, 
pro zastupování nepřítomného 
vyučujícího (v Kč) 

0,00 Kč 



Kurz č. 7 
Název kurzu Konverzační kurz AJ 

Délka vzdělávání (počet hodin) 30 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání  pedagogických pracovníků 
Brno, č.j. 23066/2007-25-489 

Termín zahájení a ukončení kurzu Září 2008 – prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 3 500,00 Kč / osoba 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

4 roky 

 Evropské jazykové portfolio 

x Společný evropský rámec pro jazyky 

 jazyková propedeutika 

 výuka jazyků napříč předměty 

 CLIL (Podpora obsahově a jazykově integrovaného učení) 

Tematické zaměření kurzů (zaškrtněte) 

 indikátory hodnocení  v jazycích 

Požadovaná výše mzdových nákladů, 
pro zastupování nepřítomného 
vyučujícího (v Kč) 

0,00 Kč 

Kurz č. 8 
Název kurzu Konverzační kurz AJ 

Délka vzdělávání (počet hodin) 30 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání  pedagogických pracovníků 
Brno, č.j. 23066/2007-25-489 

Termín zahájení a ukončení kurzu Září 2008 – prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 3 500,00 Kč / osoba 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

10 roků 

 Evropské jazykové portfolio 

x Společný evropský rámec pro jazyky 

 jazyková propedeutika 

 výuka jazyků napříč předměty 

 CLIL (Podpora obsahově a jazykově integrovaného učení) 

Tematické zaměření kurzů (zaškrtněte) 

 indikátory hodnocení  v jazycích 

Požadovaná výše mzdových nákladů, 
pro zastupování nepřítomného 
vyučujícího (v Kč) 

0,00 Kč 

Kurz č. 9 
Název kurzu Konverzační kurz AJ 

Délka vzdělávání (počet hodin) 30 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání  pedagogických pracovníků 
Brno, č.j. 23066/2007-25-489 



Termín zahájení a ukončení kurzu Září 2008 – prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 3 500,00 Kč / osoba 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

24 roků 

 Evropské jazykové portfolio 

x Společný evropský rámec pro jazyky 

 jazyková propedeutika 

 výuka jazyků napříč předměty 

 CLIL (Podpora obsahově a jazykově integrovaného učení) 

Tematické zaměření kurzů (zaškrtněte) 

 indikátory hodnocení  v jazycích 

Požadovaná výše mzdových nákladů, 
pro zastupování nepřítomného 
vyučujícího (v Kč) 

0,00 Kč 

Kurz č. 10 
Název kurzu Jazykově metodický seminář pro učitele NJ 

Délka vzdělávání (počet hodin) 16 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání  pedagogických pracovníků 
Brno, č.j. 15954/2006-25-343 

Termín zahájení a ukončení kurzu Září 2008 – prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 2 000,00 Kč / osoba 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

29 roků 

 Evropské jazykové portfolio 

x Společný evropský rámec pro jazyky 

 jazyková propedeutika 

 výuka jazyků napříč předměty 

 CLIL (Podpora obsahově a jazykově integrovaného učení) 

Tematické zaměření kurzů (zaškrtněte) 

 indikátory hodnocení  v jazycích 

Požadovaná výše mzdových nákladů, 
pro zastupování nepřítomného 
vyučujícího (v Kč) 

0,00 Kč 

Kurz č. 11 
Název kurzu Jazykově metodická setkávání aktivních němčinářů 

Délka vzdělávání (počet hodin) 12 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání  pedagogických pracovníků 
Brno, č.j. 15954/2006-25-343 

Termín zahájení a ukončení kurzu Září 2008 – prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 1 600,00 Kč / osoba 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

29 roků 

 Evropské jazykové portfolio Tematické zaměření kurzů (zaškrtněte) 

x Společný evropský rámec pro jazyky 



 jazyková propedeutika 

 výuka jazyků napříč předměty 

 CLIL (Podpora obsahově a jazykově integrovaného učení) 

 indikátory hodnocení  v jazycích 

Požadovaná výše mzdových nákladů, 
pro zastupování nepřítomného 
vyučujícího (v Kč) 

0,00 Kč 

 
Kurz č. 12 
Název kurzu Cizí jazyk napříč předměty 1. stupně ZŠ 

Délka vzdělávání (počet hodin) 8 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Brno, č.j. 3513/2008-25-68 

Termín zahájení a ukončení kurzu Září 2008 – prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 1 000,00 Kč / osoba 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

 17 roků 

 Evropské jazykové portfolio 

 Společný evropský rámec pro jazyky 

 jazyková propedeutika 

x výuka jazyků napříč předměty 

 CLIL (Podpora obsahově a jazykově integrovaného učení) 

Tematické zaměření kurzů (zaškrtněte) 

 indikátory hodnocení  v jazycích 

Požadovaná výše mzdových nákladů, 
pro zastupování nepřítomného 
vyučujícího (v Kč) 

0,00 Kč 

Kurz č. 13 
Název kurzu Cizí jazyk napříč předměty 1. stupně ZŠ 

Délka vzdělávání (počet hodin) 8 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Brno, č.j. 3513/2008-25-68 

Termín zahájení a ukončení kurzu Září 2008 – prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 1 000,00 Kč / osoba 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

 10 roků 

 Evropské jazykové portfolio 

 Společný evropský rámec pro jazyky 

 jazyková propedeutika 

x výuka jazyků napříč předměty 

 CLIL (Podpora obsahově a jazykově integrovaného učení) 

Tematické zaměření kurzů (zaškrtněte) 

 indikátory hodnocení  v jazycích 



Požadovaná výše mzdových nákladů, 
pro zastupování nepřítomného 
vyučujícího (v Kč) 

0,00 Kč 

Kurz č. 14 
Název kurzu Cizí jazyk napříč předměty 1. stupně ZŠ 

Délka vzdělávání (počet hodin) 8 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Brno, č.j. 3513/2008-25-68 

Termín zahájení a ukončení kurzu Září 2008 – prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 1 000,00 Kč / osoba 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

 15 

 Evropské jazykové portfolio 

 Společný evropský rámec pro jazyky 

 jazyková propedeutika 

x výuka jazyků napříč předměty 

 CLIL (Podpora obsahově a jazykově integrovaného učení) 

Tematické zaměření kurzů (zaškrtněte) 

 indikátory hodnocení  v jazycích 

Požadovaná výše mzdových nákladů, 
pro zastupování nepřítomného 
vyučujícího (v Kč) 

0,00 Kč 

Kurz č. 15 
Název kurzu Cizí jazyk napříč předměty 1. stupně ZŠ 

Délka vzdělávání (počet hodin) 8 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Brno, č.j. 3513/2008-25-68 

Termín zahájení a ukončení kurzu Září 2008 – prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 1 000,00 Kč / osoba 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

 17 

 Evropské jazykové portfolio 

 Společný evropský rámec pro jazyky 

 jazyková propedeutika 

x výuka jazyků napříč předměty 

 CLIL (Podpora obsahově a jazykově integrovaného učení) 

Tematické zaměření kurzů (zaškrtněte) 

 indikátory hodnocení  v jazycích 

Požadovaná výše mzdových nákladů, 
pro zastupování nepřítomného 
vyučujícího (v Kč) 

0,00 Kč 

Kurz č. 16 
Název kurzu Cizí jazyk napříč předměty 1. stupně ZŠ 

Délka vzdělávání (počet hodin) 8 



Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Brno, č.j. 3513/2008-25-68 

Termín zahájení a ukončení kurzu Září 2008 – prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 1 000,00 Kč / osoba 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

 25 

 Evropské jazykové portfolio 

 Společný evropský rámec pro jazyky 

 jazyková propedeutika 

x výuka jazyků napříč předměty 

 CLIL (Podpora obsahově a jazykově integrovaného učení) 

Tematické zaměření kurzů (zaškrtněte) 

 indikátory hodnocení  v jazycích 

Požadovaná výše mzdových nákladů, 
pro zastupování nepřítomného 
vyučujícího (v Kč) 

0,00 Kč 

Kurz č. 17 
Název kurzu Cizí jazyk napříč předměty 1. stupně ZŠ 

Délka vzdělávání (počet hodin) 8 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Brno, č.j. 3513/2008-25-68 

Termín zahájení a ukončení kurzu Září 2008 – prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 1 000,00 Kč / osoba 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

 20 

 Evropské jazykové portfolio 

 Společný evropský rámec pro jazyky 

 jazyková propedeutika 

x výuka jazyků napříč předměty 

 CLIL (Podpora obsahově a jazykově integrovaného učení) 

Tematické zaměření kurzů (zaškrtněte) 

 indikátory hodnocení  v jazycích 

Požadovaná výše mzdových nákladů, 
pro zastupování nepřítomného 
vyučujícího (v Kč) 

0,00 Kč 

Kurz č. 18 
Název kurzu Cizí jazyk napříč předměty 1. stupně ZŠ 

Délka vzdělávání (počet hodin) 8 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Brno, č.j. 3513/2008-25-68 

Termín zahájení a ukončení kurzu Září 2008 – prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 1 000,00 Kč / osoba 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

 17 



 Evropské jazykové portfolio 

 Společný evropský rámec pro jazyky 

 jazyková propedeutika 

x výuka jazyků napříč předměty 

 CLIL (Podpora obsahově a jazykově integrovaného učení) 

Tematické zaměření kurzů (zaškrtněte) 

 indikátory hodnocení  v jazycích 

Požadovaná výše mzdových nákladů, 
pro zastupování nepřítomného 
vyučujícího (v Kč) 

0,00 Kč 

Kurz č. 19 
Název kurzu Cizí jazyk napříč předměty 1. stupně ZŠ 

Délka vzdělávání (počet hodin) 8 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Brno, č.j. 3513/2008-25-68 

Termín zahájení a ukončení kurzu Září 2008 – prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 1 000,00 Kč / osoba 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

 10 

 Evropské jazykové portfolio 

 Společný evropský rámec pro jazyky 

 jazyková propedeutika 

x výuka jazyků napříč předměty 

 CLIL (Podpora obsahově a jazykově integrovaného učení) 

Tematické zaměření kurzů (zaškrtněte) 

 indikátory hodnocení  v jazycích 

Požadovaná výše mzdových nákladů, 
pro zastupování nepřítomného 
vyučujícího (v Kč) 

0,00 Kč 

3.3 Veškeré další podstatné údaje o projektu 
Jednotlivé kurzy bude zajišťovat Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno 
v Základní škole a mateřské škole Adamov, příspěvkové organizaci, aby byla optimálně využita možnosti propojení kurzů s praxí a 
umožněno  všem určeným pedagogickým pracovníkům se kurzů účastnit s minimální časovou ztrátou a  bez nákladů na cestovné 
či mzdových nákladů pro zastupování nepřítomného vyučujícího. 

3.4 Zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu, zejména podrobné zdůvodnění osobních nákladů 
 

Jednotlivé položky rozpočtu jsou nárokovány v souvislosti s náklady na kurzy: 

 

Č Název Cena kurzu / osoba v  Kč Počet osob Celkem v Kč 

1. Konverzační kurz AJ 3 500,00 9 31 500,00 

2. Jazykově metodický seminář pro učitele NJ 2 000,00 1   2 000,00 

3. Jazykově metodická setkávání aktivních němčinářů 1 600,00 1   1 600,00 

4. Cizí jazyk napříč předměty 1. stupně ZŠ               1 000,00            8    8 000,00 

 Celkem            19   43100,00  



4. Celkový rozpočet projektu a celkový rozpočet dotace požadované od ministerstva  v roce 2008 (v Kč) 
Druh výdajů celkem (včetně vlastního vkladu žadatele) z toho požadovaná dotace 

Neinvestiční výdaje 
celkem 

43 100,00  43 100,00 

     z toho platy 0 0 

    z toho OON 0 0 

    z toho odvody 0 0 

    z toho FKSP 0 0 

    z toho ostatní běžné 
výdaje celkem 

43 100,00 43 100,00 

5. Potvrzení žádosti 
Právnická osoba je povinna v žádosti vyplnit všechny  údaje, a to i v případě, že dle potřeby rozvede kterýkoliv bod ve zvláštní 
příloze. 

Ředitel/ka školy svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů a prohlašuje, že právnická osoba vykonávající činnost školy 
není v prodlení s plněním svých povinností vůči státu. 

Ředitel/ka školy svým podpisem potvrzuje, že aktivity, na které je žádána dotace v tomto programu, nejsou v rozsahu požadované 
dotace zároveň financovány z jiných zdrojů. 

Datum: 10. 7. 2008 

Jméno a podpis 
ředitelky/ředitele školy 
otisk razítka školy 

Jana Burianová 

 

 
 
 
 


