Příloha č. 2
Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které
realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním
na rok 2011, č.j. 25165/2011-27.

Název:

Základní škola a Mateřská škola, Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace

Adresa:

Mírová 81, Mimoň

IČO:

48282545

1) Popis realizovaných opatření
Popište realizovaná opatření v této struktuře:
název aktivity, vedoucí aktivity, popis realizované činnosti, četnost a délka, počet podpořených
sociálně znevýhodněných dětí a žáků, průměrná docházka, stručně zhodnoťte dopad realizovaného
podpůrného opatření na cílovou skupinu

1. Individuální přístup – byl použit pro všechny žáky z tohoto prostředí vždy, kdy to bylo nutné.
2. Doučování a konzultační hodiny:
pravidelné (6 skupin- český jazyk, cizí jazyk ) – navštěvuje celkem 16 žáků
nepravidelné – individuálně dle potřeby každého jedince
3. Stálé volnočasové aktivity:
Škola nabízí celkem 18 bezplatných kroužků, které jsou zaměřeny na rozvoj a upevněn í
získaných dovedností a vědomostí ve výuce, ale také na rozvoj osobnosti jednotlivce (cizí jazyky,
počítače, výtvarná činnost, sportovní činnost, hraní na hudební nástroj, vaření, mediální
kroužek). Tato mimoškolní činnost je pravidelná - 1 x za týden nebo 1 x za dva týdny. Těchto
aktivit se účastní 48,4% žáků ze sociálně slabého prostředí, jejich docházka není stoprocentní.
4. Dlouhodobé aktivity (delší než jeden měsíc):
Sportovní odpoledne zaměřená na zimní sporty – 17 odpolední vždy po 4 hodinách (bruslení a
lyžování). Účast těchto žáků na aktivitách tohoto zaměření se pohybovala mezi 20% - 46%.
5. Jednorázové akce:
LDT – naše škola pořádá 14-ti denní tábor, kde bylo 30% dětí ze sociálně slabého prostředí.

Dalšími aktivitami tohoto druhu jsou projektové dny a projekty, kterých se zúčastňují všichni žáci,
neboť většina z nich je součástí výuky (Vánoční dílna, EDUCA – volba povolání, Den s dopravní
výchovou, besedy s policií k získání právního minima, návštěvy kulturních zařízení, muzeí,
galerií…).
Všechny tyto aktivity (v MŠ i ZŠ) vedly k lepšímu začlenění těchto žáků a dětí do kolektivu
ostatních. Díky těmto aktivitám se nám zlepšuje přechod dětí z MŠ do školského zařízení,
zvětšuje úspěšnost těchto žákům ve školní práci (zvyšuje se podíl úspěšných absolventů základní
školy), zlepšuje se spolupráce s rodiči a snižuje se podíl těchto žáků na celkovém počtu
neomluvených hodin.

2) Využití finančních prostředků
Poskytnuté
prostředky

Využité prostředky

FKSP

Odvody

Vratka

549738

549738

4073

138452

0

3) Počet podpořených osob
Počet pracovníků na osoby
Pedagogičtí pracovníci bez
Asistentů pedagoga pro
děti a žáky se sociálním
znevýhodněním
Asistenti pedagoga pro
děti a žáky se sociálním
znev.
Celkový počet

33

Celkový počet úvazků na jedno
desetinné místo
32
1

1

34

33

4) Rozložení dotace mezi asistenty pedagoga a ostatní pedagogické pracovníky
Jméno

pracovní pozice

odměna/celková částka za rok

AP

asistent pedagoga

47 549,-Kč/rok

pedagogové

učitelé ZŠ, MŠ

359 664,- Kč/rok

5) Napište kritéria, podle kterých jste rozdělovaly finance z dotace
1. Počet vyučovaných žáků zařazených do této skupiny – individuální přístup, doučování pravidelné
i nepravidelné, konzultace pro žáky i rodiče, úspěšnost žáků.
2. Stálé mimoškolní aktivity – vedení kroužků.
3. Dlouhodobé aktivity mimoškolní činnosti (delší než jeden měsíc).
4. Jednorázové akce- zájezdy, exkurze, návštěvy kulturních a jiných akcí v době mimo vyučování.
5. Pořádání seminářů a besed v době mimo vyučování pro žáky a jejich rodiče.
6. Zajištění a účast na LDT.

Vyhotovil(a): Mgr. Eva Majlišová

Právní zástupce: Mgr. Eva Majlišová

Dne: 11.1.2012
Podpis a razítko:
Telefon: 487862180
Email: zams-mimon@volny.cz

