
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 Třebívlice 

Obec Třebívlice 

PSČ 411 15 Kraj Ústecký 

Ulice U Zámku  

Č.p. 7 Č.o.  

Telefon 416 596 018, 724 851 625 Fax 416 596 018 

E-mail zs.trebivlice@tiscali.cz 

Prezentace na 
Internetu 

http://ww.zstrebivlice.blog.cz 

IČ 46773355 IZO 600081834 

Číslo účtu 100721438/0300 

u peněžního ústavu ČSOB Praha 

Adresa příslušného 
finančního úřadu 

FÚ v Libochovicích, Náměstí 5.května 50, 411 17 Libochovice 

Zřizovatel právnické 
osoby 

Obec Třebívlice 

Adresa zřizovatele 
školy 

Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice 

2. Ředitel/ka školy 

Jméno 
ředitelky/ředitele školy 

Mgr. Aranka Klupáková 

Telefon 724 851 625 

Email zs.trebivlice@tiscali.cz 

3. Podrobný popis projektu 

Název projektu 
(max. 140 znaků) 

Jeden druhému a všichni společně 

Anotace projektu 
(max. 600 znaků, 
bude zveřejněna) 

Projekt vychází ze současných potřeb školy na zkvalitnění výuky anglického jazyka, zavádění nových 
metod do jeho výuky a rozvoje lidského potenciálu v této oblasti.                                                           
Účast na jazykových kurzech vybaví více pedagogů jazykovými dovednostmi a prostředky, které jsou 
v souladu se státní vzdělávací politikou. Poznatky z metodických kurzů, jež jejich účastníci bezprostředně 
předají kolegům na metodických sdruženích, přispějí ke zkvalitnění výuky a zavádění nových výukových 
metod. 
Kromě kurzů uvedených v projektu, se učitelé zúčastní i rozsahem menších metodických akcí 



zaměřených též na inovaci výuky. 

3.1 Cíl / cíle projektu a jeho zdůvodnění, analýza potřeb 

V kolektivu funguje spolupráce pedagogů, kteří si navzájem jeden druhému (ostatním) metodicky pomáhají a předávají 
zkušenosti získané osobně a na různých školeních, kurzech a stážích. Všichni společně tak usilujeme o kvalitnější a zajímavější 
výuku a zavádění nových metod a forem do výuky. 

Ještě před třemi roky byl na naší škole jako jediný cizí jazyk vyučován jazyk německý. Na škole byly pouze 2 učitelky komunikující 
v tomto jazyce a 2 učitelky, které měly okrajové znalosti jazyka anglického. Se zaváděním ŠVP a přechodu na výuku anglického 
jazyka jako hlavního nám vyvstala potřeba kvalifikovaných učitelů angličtiny a v souladu se státní vzdělávací politikou i potřeba 
jazykového vzdělání dalších učitelů. I venkovská škola jakou jsme my, chce poskytovat kvalitní jazykové vzdělání, zavádět nové 
metody a formy výuky i klasifikace při výuce cizích jazyků. Potřebuje mít i možnost kvalitního zastoupení chybějících kolegů. Navíc 
překonávání jazykových bariér přispěje i ke zkvalitnění realizace multikulturní výchovy či práce s ICT. 

Zapojením do tohoto projektu sledujeme dva hlavní cíle. 

1. Rozvíjet pedagogické schopnosti a dovednosti učitelů anglického jazyka formou absolvování  metodických kurzů. 
Umožnit jim osvojení nových metod výuky, různých motivačních aktivit, projektového vyučování, využití netradičních 
pomůcek atp., aby je pak sami mohli používat při výuce a předávat je dalším učitelům na škole. K výměně 
zkušeností bude docházet i mezi vyučujícími anglického a německého jazyka, a to na metodických sdruženích, která 
budou následovat vždy bezprostředně po absolvování kurzu některým z učitelů. 

Kromě Metodického kurzu pro učitele anglického jazyka , který přihlašujeme do projektu, se učitelé zúčastní mimo 
projekt i rozsahově menších metodických akcí – Hry ve třídě, Kreativita jako základ úspěšné práce v hodinách, Práce se 
slovní zásobou. Jde o 4-6 hodinové kurzy zaměřené na osvojení  dalších způsobů výuky cizích jazyků. 

2. Umožnit více učitelům naší školy zvládnutí cizího jazyka na různých stupních daných Společným evropským 
rámcem pro jazyky. Účastí na kurzech Brána jazyků otevřená chceme učitelům na různé jazykové úrovni poskytnout 
jazykové prostředky a kompetence, na kterých budou  dále stavět své vzdělávání. Těchto kurzů se v minulosti účastnily 
3 učitelky, které v současnosti anglický jazyk vyučují a které si chtějí prohloubit své dovednosti. Navíc jim tato pravidelná 
setkání s ostatními učiteli jiných škol přinášejí i výměnu zkušeností, námětů a metod pro výuku. V tomto roce se k nim 
přidají další 3 učitelky, které s anglickým jazykem začínají, a jedna učitelka prvního stupně, která si chce postupně 
doplnit chybějící aprobaci pro anglický jazyk.  

Výše uvedené cíle jsou součástí Koncepce rozvoje ZŠ Třebívlice a vycházejí z potřeb praxe, realizace ŠVP a státní vzdělávací 
politiky. 

 

3.2 Informace o vzdělávacím kurzu 

Jestliže je v rámci projektu vzděláváno více vyučujících, uveďte požadované údaje pro každého z nich. Jestliže se v rámci projektu 
vyučující zúčastní více kurzů, uveďte požadované údaje pro každý z nich. V případě nedostatku rubrik potřebný počet rubrik 
doplňte ve stejné podobě. Mzdové prostředky musí odpovídat nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě 

Kurz č. 1 

Název kurzu Brána jazyků otevřená 

Délka vzdělávání (počet hodin) 30 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT NIDV, č. 08-04-16-55 

Termín zahájení a ukončení kurzu září až prosinec 2008  

Cena kurzu (v Kč) 1870,- 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

14 

Tematické zaměření kurzů 

(zaškrtněte) 
 Evropské jazykové portfolio 

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,- 

Kurz č. 2 

Název kurzu Brána jazyků otevřená 

Délka vzdělávání (počet hodin) 30 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT NIDV, č. 08-04-16-55 

Termín zahájení a ukončení kurzu září až prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 1870,- 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

22 

Tematické zaměření kurzů 

(zaškrtněte) 
 Evropské jazykové portfolio 

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,- 

Kurz č. 3 

Název kurzu Brána jazyků otevřená 

Délka vzdělávání (počet hodin) 30 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT NIDV, č. 08-04-16-55 

Termín zahájení a ukončení kurzu září až prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 1870,- 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

11 

Tematické zaměření kurzů 

(zaškrtněte) 
 Evropské jazykové portfolio 

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,- 

Kurz č. 4 

Název kurzu Brána jazyků otevřená 



Délka vzdělávání (počet hodin) 30 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT NIDV, č. 08-04-16-55 

Termín zahájení a ukončení kurzu září až prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 1870,- 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

22 

Tematické zaměření kurzů 

(zaškrtněte) 
 Evropské jazykové portfolio 

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,- 

Kurz č. 5 

Název kurzu Brána jazyků otevřená 

Délka vzdělávání (počet hodin) 30 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT NIDV, č. 08-04-16-55 

Termín zahájení a ukončení kurzu září až prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 1870,- 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

20 

Tematické zaměření kurzů 

(zaškrtněte) 
 Evropské jazykové portfolio 

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) 

 

Kurz č. 6 

Název kurzu Brána jazyků otevřená 

Délka vzdělávání (počet hodin) 30 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT NIDV, č. 08-04-16-55 

Termín zahájení a ukončení kurzu září až prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 1870,- 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

9 



Tematické zaměření kurzů 

(zaškrtněte) 
 Evropské jazykové portfolio 

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,- 

Kurz č.7 

Název kurzu Brána jazyků otevřená 

Délka vzdělávání (počet hodin) 30 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT NIDV, č. 08-04-16-55 

Termín zahájení a ukončení kurzu září až prosinec 2008 

Cena kurzu (v Kč) 1870,- 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

36 

Tematické zaměření kurzů 

(zaškrtněte) 
 Evropské jazykové portfolio 

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,- 

Kurz č. 8 

Název kurzu Metodický kurz pro učitele anglického jazyka ze ZŠ a SŠ 

Délka vzdělávání (počet hodin) 20 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT NIDV, č. 08-04-16-51 

Termín zahájení a ukončení kurzu 10.10.2008 – 1.11.2008 

Cena kurzu (v Kč) 1320 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

14 

Tematické zaměření kurzů 

(zaškrtněte) 
 Evropské jazykové portfolio 

x Společný evropský rámec pro jazyky 

 jazyková propedeutika 

 výuka jazyků napříč předměty 

 CLIL (Podpora obsahově a jazykově integrovaného učení) 

x indikátory hodnocení  v jazycích 



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

2071,44 (včetně odvodů a FKSP) 

Kurz č. 9 

Název kurzu Metodický kurz pro učitele anglického jazyka ze ZŠ a SŠ 

Délka vzdělávání (počet hodin) 20 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT NIDV, č. 08-04-16-51 

Termín zahájení a ukončení kurzu 10.10.2008 – 1.11.2008 

Cena kurzu (v Kč) 1320 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

11 

Tematické zaměření kurzů 

(zaškrtněte) 
 Evropské jazykové portfolio 

x Společný evropský rámec pro jazyky 

 jazyková propedeutika 

 výuka jazyků napříč předměty 

 CLIL (Podpora obsahově a jazykově integrovaného učení) 

x indikátory hodnocení  v jazycích 

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

1410,48 (vč. odvodů a FKSP) 

Kurz č.10 

Název kurzu Metodický kurz pro učitele anglického jazyka ze ZŠ a SŠ 

Délka vzdělávání (počet hodin) 20 

Poskytovatel, čj. akreditace u MŠMT NIDV, č. 08-04-16-51 

Termín zahájení a ukončení kurzu 10.10.2008 – 1.11.2008 

Cena kurzu (v Kč) 1320 

Délka pedagogické praxe vyučujícího, 
který se zúčastní kurzu 

36 

Tematické zaměření kurzů 

(zaškrtněte) 
 Evropské jazykové portfolio 

x Společný evropský rámec pro jazyky 

 jazyková propedeutika 

 výuka jazyků napříč předměty 

 CLIL (Podpora obsahově a jazykově integrovaného učení) 

x indikátory hodnocení  v jazycích 

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

2761,92 (vč. odvodů a FKSP) 

3.3 Veškeré další podstatné údaje o projektu 

Všechna výše uvedená školení a kurzy pořádá Národní institut pro další vzdělávání pedagogů  a jsou akreditována MŠMT. 

Na závěr projektu dojde v lednu 2009 k vyhodnocení přínosu účasti pedagogů na uvedených kurzech a bude rozhodnuto, jak 
bude vzdělávání probíhat dále. Ředitelka školy provede kontrolu provedených metodických sdružení a hospitace v hodinách 



anglického jazyka, které také poslouží jako podklady pro zhodnocení efektu absolvovaných kurzů. 

Účast na projektu i jeho zhodnocení bude uveřejněno na webových stránkách školy www.zstrebivlice.blog.cz. 

 

3.4 Zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu, zejména podrobné zdůvodnění osobních nákladů 

Mzdové prostředky musí odpovídat nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě 

Položky rozpočtu: 

1. úhrada kurzů 17 050,-Kč  ( 7x Brána jazyků otevřená a 3x Metodický kurz, ceny stanovil NIDV) 

2. mzdové prostředky na zastupování celkem 6244 Kč  -  z toho: 

      a. na platy: zástup za chybějící kolegy v rozsahu 16 hodin – průměrná částka na hodinu vypočtena na 252 Kč, což je 
dvojnásobek          (z důvodu přespočetné hodiny) průměrné částky  tarifu kolegů, kteří by zastupovali 

           celkem 4032 Kč +   1411,2Kč  odvody + 80,64Kč FKSP + 0,16Kč zarovnání na celou Kč = 5524Kč 

      b. OON: zástup za kolegyni, která pracuje na částečný úvazek i jako vychovatelka, v rozsahu 8 hodin – uskutečňuje se na 
dohodu o provedení práce ve výši 90Kč za 1 hodinu, které odpovídají základní hodinové mzdě vychovatelek ŠD  

         celkem 720Kč 

  

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 

23 294 23 294 
 

     z toho platy 4032 4032 

    z toho OON 720 720 

    z toho odvody 1411 1411 

    z toho FKSP 81 81 

    z toho ostatní běžné 
výdaje celkem 

0 0 

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: 9.7.2008 

Jméno a podpis 
ředitelky/ředitele školy 
otisk razítka školy 

Mgr.Aranka Klupáková 

 

 


