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, Českého jazyka cizinců z třetích zemi. Výsledkem výuky
Finanční dotace umožnila jndividuá|nj výuku

je rychlejší adaptace žáků v cizojazyčném prostředí. Tím, Že je žákům věnována individuá|ní péče, si
pomocí postupných kroků (upravených dle aktuálnIho jazykového'stavu) osvojuji český jazyk a orientují
se v česky mluvicím prostředí. výuka českého jazyka cizinců byla umožněna díky dotacím.
U všech žáků dochází k výrazným jazykovým pokrokům, žáci se rychleji začleňuji cĹo Života třídy a Školy.
výuku koordinuje předs,edkyně předmětové komise českého jazyka a školní psycholožka ve spolupráci
s védenÍm školy. Program napomáhá zkvalitnění kooperace všech pedagogických pracovníků, a nepřímo
tak zlepšuje Školní klima ve prospěch všech žáků i zaměstnanců Školy.
l

: """°"

j=))ti't"!'ííi!)),i'

,
1

.

))i It ji )

Příloha č. 3

' I')

i

·

b

Š::::,:::'1':'::.:.::"3:::'::,°an'a:::2',":',,::'8'5"' " '"°"'"°"' '""""""
'o'"ojovýprogram MŠMT,,Podporavzdě|ávánÍcizincůve školách"
"°""":======'u'n'::""°'°'

iiý Na Smetance 50'/1, 1200Q Praha 2
";4 email, skola@nasmetance.cz, web: www.nasmetance.cz

i't

'É 'ä IN

liiá!, 't: ""'"· "n'""ová, ředitelkaškol,

,

%
výuka Českého jazyka cizinců ze zemí EU byla umqžněna díky dotaci. výsledkem této výuky je rychlejší
adaptace žáků v cizojazyčném prostředí. Tím, že je žákům věnována individuálni péče, si pomoci
postupných kroků (upravených dle aktuálního jazykového stavu) osvojuji český jazyk a Qrjentují se
v česky mĹuvÍcÍm prostředí.
U všech žáků dochází k výrazným jazykovým pokrokům, žáci se rychleji začleňují do Života třídy a školy.
výuku koordinuje předsedkyně předmětové komise českého jazyka a školní psycholož.ka ve spolupráci
s vedením školy. Program naporňáhá zkvalitněnI kooperace všech pedagogických pracovníků a nepřímo
tak zlepšuje školní klima ve prospěch všech žáků i zaměstnanců Školy.
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