
Příloha č. 1 
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) 

Podpora výuky (nejen) anglického jazyka  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  kromě kvalitně vybavených učitelů jazyků také potřebné materiální vybavení 
(zejména knihy a časopisy, výkladové slovníky), které by výuku jazyka vhodně doplnilo, podpořilo u žáků 
čtecí i verbální dovednosti, prohloubilo jejich znalosti reálií a kultury anglicky mluvících zemí a probudilo 
či udrželo zájem žáků učit se cizím jazykům. Je nutné podporovat také zájem žáků a další jazyky, 
zejména evropské. 



3.1 Cíl / cíle projektu a jeho zdůvodnění, analýza potřeb 
Hlavním cílem doplnění naší jazykové učebny o nové materiální vybavení je připravit pro pedagogy možnost zkvalitnění a zvýšení 
pestrosti výuky v oblasti cizích jazyků (anglický jazyk, kroužek italského jazyka), pro žáky pak prohloubení čtecích a konverzačních 
dovedností, lepší porozumění čtenému i psanému textu, upevnění  jazykových schopností i znalostí reálií a literatury zahraničních, 
zejména anglicky píšících, autorů. Výběr materiálního vybavení se řídil následujícími kriterii: 

• dovybavit školu pro společné čtení ve třídě / jazykové skupině pro různé věkové skupiny žáků 
• dovybavit školu pro práci s výkladovými a cizojazyčnými slovníky 
• umožnit žákům čtení a interpretaci textů vhodných pro jejich věkovou skupinu přiměřeného rozsahu v cizím jazyce z 

časopisů 
• umožnit otevření dalšího zájmového jazykového kroužku a vybavit školu základním materiálem pro výuku dalšího 

evropského jazyka 
• umožnit žákům nacvičit a prezentovat na veřejnosti krátkou dramatizaci pohádky či bajky v anglickém jazyce 

Žáci školy i pedagogové navázali v roce 2007 kontakt s ZŠ M. Šuštarišča v Ljubljani ve Slovinsku. Vzájemná spolupráce se postupně 
prohlubuje, hlavně pak ve vzájemné výměně učebních materiálů a pedagogických zkušeností v oblasti výuky cizích jazyků. V letošním 
roce jsme například společně zrealizovali hru k Evropskému dni jazyků (září 2008), žáci obou škol se sejdou na týdenním jazykovém 
kurzu angličtiny ve Slovinsku (říjen 2008). 

3.2 Stručný popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší; souvislost projektu s ostatní činností 
školy nebo s projekty, které škola realizuje 
Škola podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti, který je součástí školního vzdělávacího programu, a to nejen v mateřském jazyce, ale i 
jazycích cizích. Ve škole funguje a žáky je využívána pracovna cizích jazyků, jejíž součástí je i malá knihovnička. Knihy a časopisy v ní 
umístěné jsou často používány při výuce. V současné době ovšem škola nedisponuje pomůckami v počtu  potřebném pro kvalitnější 
práci žáků. Je třeba doplnit také knihy s různou úrovní náročnosti textu. 

Škola se pravidelně zapojuje do aktivit souvisejících s rozvojem jazykových dovedností, žáci se aktivně  účastní  programů a soutěží, 
které  pořádá škola  i jiné  organizace nebo sdružení. Každoročně se na škole koná soutěž v rámci oslav Evropského dne jazyků, 
v rámci projektů v předmětu anglický jazyk žáci zpracovávají téma Můj oblíbený spisovatel, seznamují se s krátkými ukázkami 
z originálních děl anglicky píšících spisovatelů i jejich stručnými životopisy, v rámci školní akademie nacvičí v anglickém jazyce krátkou 
pohádku pro své spolužáky i širokou veřejnost. Vedeme žáky k podpoře získávání čtenářských dovedností a schopností. V této 
souvislosti usilujeme o posílení a prohloubení vztahu dětí a žáků ke knize. 

3.3 Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat 
V projektu budou realizovány následující aktivity: 

Celé Česko čte dětem – žáci školy i jejich pedagogové jsou zapojeni do projektu Celé Česko čte dětem, žáci se svými učiteli 
anglického jazyka se zapojí hlasitým čtením vybraných anglických textů 

Projekt Můj oblíbený spisovatel – v rámci celoškolního projektu, třída si vybere oblíbeného spisovatele či spisovatelku a pokusí se 
zmapovat jeho život dílo, připraví postry a portfolium pro prezentaci , doplněnou o krátkou anotaci v anglickém jazyce 

Projekt Moje oblíbená kniha – v rámci celoškolního projektu žáci představí svoji oblíbenou knihu, o knize zapíší zápis s ilustrací a 
s krátkou anotací v anglickém jazyce 

Anglická literární dílnička – v rámci výuky pokus o vlastní krátké dílko (poezie, próza) napsané v anglickém jazyce a prezentované 
spolužákům 

Dvojjazyčné čtení – cílem je zvládnutí čtení pohádek v českém i anglické jazyce žáků pátých tříd, využití CD nahrávek 

Dramatizace pohádky – v rámci školní akademie krátká dramatizace pohádky v anglickém jazyce 

Kvízová literární soutěž – zadání i zpracování kvízu v anglickém jazyce, zaměření na literaturu anglicky píšících autorů i autorů 
českých 

Kroužek Italský jazyk – žáci mohou dle svého zájmu navštěvovat zájmový kroužek Italský jazyk, který přispívá k další jazykové 
gramotnosti 

Kroužek Ruský jazyk – žáci mohou  navštěvovat kroužek Ruský jazyk, který také přispívá k další jazykové gramotnosti 

3.4. Rozsah záměru (počet zapojených dětí, žáků a učitelů školy – v %; přibližný počet osob, na který bude mít 
projekt dopad; jiné údaje) 
Do projektu budou zapojeny třídy třetího až devátého ročníku, to znamená 13 tříd, to je 238 žáků, což je 82%. Na projektu bude 
spolupracovat  19 učitelů a učitelek. Spolupráce bude zaměřena také na mateřskou školu, zejména na děti předškolního věku. Do 
projektu zapojíme také rodiče dětí zejména z prvního stupně základní školy, přibližně 35 % všech rodičů. 



3.5 Podrobný časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí 
Název akce Ročník Termín 

Celé Česko čte dětem 3.-9. ročník říjen 2008 – červen 2009 

Projekt Můj oblíbený spisovatel 5.-9. ročník říjen – prosinec 2008 

Projekt Moje oblíbená kniha 4.-5. ročník říjen – prosinec 2008 

Anglická literární dílnička 5.-9. ročník prosinec 2008 

Dvojjazyčné čtení 7.-8. ročník říjen – prosinec 2008 

Dramatizace pohádky 8. ročník říjen 2008 – červen 2009 

Kvízová literární soutěž 7.-9. ročník listopad 2008 

Kroužek Italský jazyk 5.-9. ročník říjen 2008 – červen 2009 

Kroužek Ruský jazyk 5.-9. ročník září 2008 – červen 2009  
3.6 Materiální a personální zabezpečení projektu, včetně organizace a řízení projektu a mechanismů průběžné 
kontroly realizace projektu 

Vedoucí a autor  projektu: Ilona Šturchová učitelka 

Spoluautoři projektu Jana Burianová ředitelka školy 

 Petr Lesenský učitel   

Účetní projektu Stanislava Hofmannová Hlavní účetní školy 

Technické zajištění a provedení Josef Toman  školník 

Nákup materiálu   Ilona Šturchová 

 

Petr Lesenský 

metodický materiál, knihy pro 1. stupeň a knihy pro 
italský jazyk 

knihy pro II.stupeň 

Organizační zajištění jednotlivých akcí Jaroslava Šmerdová 

Ilona Šturchová 

Petr Lesenský 

zástupce ředitele 

učitelka 

učitel 

   

Kontrolní mechanismy projektů Zodpovědnost Termín 

Kontrolní porady Ilona Šturchová 1 x měsíčně 

Kontrola zajištění metodického materiálu 
(objednávky, dodávky, uložení, 
inventarizace) 

Ilona Šturchová 

Petr Lesenský 

Průběžně  dle  harmonogramu projektu  

Kontrola realizace projektu Jana Burianová Průběžně  dle  harmonogramu projektu 

Finanční kontrola   

 Příkazce operace Jana Burianová Průběžně  dle  harmonogramu projektu 

 Správce rozpočtu Jaroslava Šmerdová Průběžně  dle  harmonogramu projektu 

 Hlavní účetní  Stanislava Hofmannová Průběžně  dle  harmonogramu projektu  



3.7 Definice konkrétních a měřitelných výstupů, které budou výsledkem projektu 
Výsledkem projektu budou tyto konkrétní a měřitelné výstupy: 

1.  Inovovaný program čtenářské gramotnosti v anglickém jazyce 

2. Ověřená účinnost  Školního vzdělávacího programu  

3. Doplněné metodické materiály, rozšíření knižního fondu  a pomůcky  pro rozvoj  čtenářské gramotnosti  v knihovně anglického 
jazyka.  

4. Metodické materiály pro výuku z realizace realizaci projektu – postry a  portfolia spisovatelů, almanach literárních prací 

3.8 Veškeré další podstatné údaje o projektu, zejména informace o tom, jakým způsobem bude prezentována 
dotace ministerstva ve výstupech projektu 
Prezentace projektu : 
 - webové stránky školy a  města,  
 - informace v tisku  -  denní tisk, Učitelské noviny, Moderní vyučování 
- Zpravodaj města Adamova 
- školní časopis Devítka 
- informační bulletin o realizaci projektu a jeho využití 
- informace o průběhu projektu na hlavní školní nástěnce 

Způsob prezentace dotace ministerstva ve výstupech projektu: 

- ve všech výše zmíněných způsobech prezentace bude náležitým způsobem zveřejněna i informace o tom, že tuto dotaci poskytlo 
MŠMT. V případě, že dostaneme souhlas MŠMT , umístíme do všech materiálů  logo MŠMT 

3.9 Celkový rozpočet na realizaci projektu a podrobný rozpočet požadované dotace rozpracovaný v položkovém 
členění rozpočtové skladby 
Celkový rozpočet projektu zahrnuje vlastní vklad žadatele projektu a dotaci od ministerstva.  

Druh výdajů Výše nákladů celkem Výše vlastního podílu Výše požadované dotace 
Celkem neinvestiční prostředky 57 090,00 Kč 12 000,00 Kč 45 090,00 Kč  
- platy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
- OON 8 000,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč 
- odvody 2 840,00 Kč 0,00 Kč 2 840,00 Kč 
- FKSP 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
- ostatní běžné výdaje  46 250,00 Kč 12 000,00 Kč 34 250,00 Kč 
      - z toho drobný majetek 34 250,00 Kč   0,00 Kč 34 250,00 Kč 
      - z toho nákup materiálu 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč  0,00 Kč 
      - z toho služby celkem  0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.10 Zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu, zejména podrobné zdůvodnění osobních nákladů 
• Anglický výkladový slovník, J.Bláha,J.Šemberová   -   30 kusů  - 207,-Kč/ ks  

• Lingea: Rusko-český a česko-ruský slovník – 10 kusů – 159,-Kč/ks   

• Primary Classic Readers – Alice in Wonderland (vč. CD) – 30 kusů – 149,-Kč / ks 

• Primary Classic Readers – Little Red Riding Hood (vč. CD) – 30 kusů – 149,- Kč/ ks 

• Primary Classic Readers – Hansel and Gretel (vč. CD) ) – 30 kusů – 149,- Kč/ ks 

• Časopis Hello (pro začátečníky-2.st.)  – 20 kusů – 140,- Kč/ ks 

• Časopis Friendship (mírně pokročilí-2.st.)– 20 kusů – 160,- Kč/ks 

• O.Wilde, An Ideal Husband (level3) – 20 kusů – 125,-Kč/ks 

• M.Burgless, Billy Elliot (level 3) – 20 kusů – 125,-Kč/ks 

• Mzda učitelům zájmových jazykových kroužků 2008/2009: 
                                                                           Ilona Šturchová 
                                                                           Lenka Dohová 

• Nuovo Progetto Italiano 1-uč.+CD – 2 kusy – 495,-Kč/ ks 

• Nuovo Progetto Italiano 1 – prac.sešit – 2 kusy – 290,-Kč/ ks 

• Raduga po novomu A1+ CD – 1 kus – 470,-Kč/ks 

celkem za položku: 6 210 Kč 
celkem za položku: 1 590 Kč 
celkem za položku: 4 470 Kč 
celkem za položku: 4 470 Kč 
celkem za položku: 4 470 Kč 
celkem za položku: 2 800 Kč 
celkem za položku: 3 200 Kč 
celkem za položku: 2 500 Kč 
celkem za položku: 2 500 Kč 
 
celkem za položku: 6 000 Kč 
celkem za položku: 2 000 Kč 
celkem za položku:    990 Kč 
celkem za položku:    580 Kč 
celkem za položku:    470 Kč 

 

 

  

3.11 Odpovědný řešitel projektu (jméno, odborné zaměření, délka pedagogické praxe) 
Mgr. Ilona Šturchová, učitelka AJ, absolventka filozofické fakulty MU (dříve UJEP) Brno, délka pedagogické praxe 15 let 

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 57 090,00 Kč 45 090,00 Kč

     z toho platy 0,00 Kč 0,00 Kč

     z toho OON 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč

     z toho odvody 2 840,00 Kč 2 840,00 Kč

     z toho FKSP 0,00 Kč 0,00 Kč

     z toho ostatní běžné výdaje  celkem 46 250,00 Kč 34 250,00 Kč

5. Potvrzení žádosti 
Právnická osoba je povinna v žádosti vyplnit všechny údaje, a to i v případě, že dle potřeby rozvede kterýkoliv bod ve zvlásšní 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: 30. září 2008 
Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy, 
otisk razítka školy 

 
Mgr. Jana Burianová 
 
 
 
 
 

 


