
Příloha č. 1

Podmínky čerpání z programu My ve světě – svět u nás

1. Zahraniční pobyty žáků základních škol 

Cílem  podpory  jazykového  vzdělávání  žáků  formou  zahraničních  výjezdů  je  rozvoj 
komunikačních schopností žáků a poskytnutí možnosti poznávání života v jiných zemích s 
navazováním kontaktů s lidmi v těchto zemích.

Podpora je určena pro všechny žáky, kteří navštěvují základní školy zřizované Městskou 
částí Praha 17 bez ohledu na trvalé bydliště těchto žáků. 

Nárok na příspěvek pro žáka může být uplatněn jen jedenkrát v kalendářním roce a žák 
nesmí čerpat podporu z žádného jiného programu Letiště Praha a. s. 

 Finanční příspěvek je poskytován základní škole na pokrytí  nezbytně nutných nákladů k 
zajištění  studijního  pobytu  (cestovné,  přímé  náklady  související  s výukou,  technicko-
organizační zabezpečení a pedagogický doprovod) jako účelový příspěvek.

Pro přidělení příspěvku musí žádající škola splnit tyto podmínky:

1 Předložení vyplněné žádosti a jejích příloh č. 1 nebo č. 2 podle typu pobytu do 
29. 3. 2019 pro pobyty organizované v roce 2019.

2 Součástí příloh je:

 program výjezdu včetně rozsahu zajištěné výuky jazykového vzdělávání;
 způsob zajištění dopravy a ubytování;
 popis  dosavadních  zkušeností  s obdobnými  akcemi  pořádanými  vysílající 

školou;
 finanční rozvaha s vyčíslením celkových nákladů na jednoho žáka s uvedením 

jejich  celkového  počtu,  s položkovým  vyčíslením  přímých  nákladů 
souvisejících  s výukou, s položkovým  vyčíslením  nákladů  technicko-
organizačního zabezpečení, s vyčíslením nákladů na pedagogický doprovod s 
uvedením jejich celkového počtu;

 seznam  adres  účastníků  výjezdu,  pro  které  je  žádán  příspěvek  a  jmenný 

seznam členů pedagogického doprovodu (2 osoby na 25 žáků, od 26 žáků   3 
osoby)

3  Projekt musí splňovat tato kritéria pro dlouhodobý vzdělávací jazykový pobyt žáků

 (dále jen studijní) v zahraničí:

 docházka na jazykové vyučování 
 ubytování v rodinách nebo realizace projektu na využití volného času mimo 

jazykové vyučování v místě studijního pobytu;
 vypracování osobního cizojazyčného pobytového deníku, případně společné 

cizojazyčné elektronické prezentace, všemi žáky školy, kterým byl poskytnut 
finanční příspěvek – 1 ukázka



Projekt musí splňovat tato kritéria pro poznávací pobyt žáků v zahraničí:

 maximální délka tohoto doplňujícího pobytu 4 dny
 zajištění možnosti účasti alespoň na jedné akci, kde mají žáci možnost slyšet 

a využít své znalosti např. prohlídka objektu zajištěná v cizím jazyce (musí být 
zakotveno ve smlouvě)  

 vypracování osobního cizojazyčného průvodce pobytem, případně společné 
cizojazyčné elektronické prezentace, všemi žáky školy, kterým byl poskytnut 
finanční příspěvek – 1 ukázka

4 Zahraniční  studijní  pobyt  proběhne  v  zemi,  kde  je  úřední  jazyk  totožný  s cizím 
jazykem, ve kterém se žáci vzdělávají ve vysílající základní škole. 

5 Zahraniční poznávací pobyt proběhne v zemi, kde je úřední jazyk totožný s jazykem, 
ve kterém se žáci jako v druhém cizím jazyce vzdělávají ve vysílající základní škole.

6 Výše finančního příspěvku je pro rok 2019 schválena Us RMČ Praha 000072/2019 ze 
dne 13.3.2019.  na 4 000,-  Kč na žáka pro studijní  pobyt  a 600,-  Kč na žáka pro 
poznávací pobyt s podmínkou čerpání z programu pouze 1x ročně. Garantem splnění 
této podmínky je žádající škola.

7 Užití poskytnutého finančního příspěvku je účelové. V případě, že účelový příspěvek, 
nebo jeho část, není vyčerpán na sjednaný účel, vrátí žadatel tyto nečerpané finanční 
prostředky zpět do rozpočtu Městské části Praha 17, a to nejpozději do 30 dnů po 
dodání  vyúčtování  nákladů.  Všechny účetní  položky  musí  být  samostatně  účetně 
doložitelné.

8 Příjemce  finančního  příspěvku  zašle  vyúčtování  nákladů  na  zahraniční  pobyt, 
doplněné o položkový seznam, spolu s hodnotící zprávou, zahrnující informace dle 
všech výše stanovených podmínek a kritérií – body 2, 3, 4 tohoto znění, do 30 dnů od 
jeho ukončení na Odbor školství a kultury Úřadu městské části Praha 17, nejpozději 
však do 28. 6. 2019.



2. Podpora vzdělávání pedagogů v oblasti cizích jazyků 

Cílem této oblasti je zkvalitnění výuky cizího jazyka v základních školách formou podpory 
působení  kvalifikovaných  učitelů  a  zároveň  prohloubení  jazykové  gramotnosti  všech 
pedagogů, což umožní vytvoření multikulturního prostředí na škole.

Podpora je určena pedagogům základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 17, kteří 
vyučují cizímu jazyku na základě příslušných kvalifikačních předpokladů stanovených pro 
základní školy nebo kteří si tuto odbornou kvalifikaci doplňují na základě potřeb základní 
školy, ve které vyučují. Dále je určena pedagogům, v jejichž třídách jsou děti jiných 
národností. Tato potřeba vyplývá z požadavků ŠVP nebo z přijetí žáků jiných národností 
s cizím mateřským jazykem. Týká se vyučujících obou stupňů základních škol.

Nárok na příspěvek pro pedagoga může být uplatněn jen jedenkrát v kalendářním roce 
a pedagog nesmí čerpat podporu z žádného jiného programu Letiště Praha a. s..

Pro přidělení příspěvku musí žádající škola splnit tyto podmínky: 

1 Předložení vyplněné přílohy č. 3 do 29. 3. 2019
Součástí formuláře je:

-  titul,  jméno a příjmení pedagoga nebo pracovníka,  počet  hodin výuky cizího jazyka 
týdně,  s uvedením  počtu  hodin,  na  které  byl  poskytnut  příspěvek  v rámci  Programu 
podpory  vzdělávání pedagogů v oblasti cizích jazyků  nebo počet hodin výuky s žákem 
hovořícím cizím jazykem.

- kopie dokladu o splnění kvalifikačních předpokladů pedagoga nebo dokladu o stupni 
získané znalosti cizího jazyka nebo potvrzení školy o docházce žáků jiných národností 
do třídy, kde pedagog vyučuje

- informace o dosavadní a plánované spolupráci školy s dotčeným pedagogem, 

-  popis  předpokládaného  rozsahu  kurzu  a  získané  kvalifikace  nebo  stupně  znalosti 
cizího jazyka 

2. Výše finančního příspěvku je pro rok 2019 schválena Us RMČ Praha 000072/2019 ze 
dne 13.3.2019 na 1000,-  Kč.  Základním školám jsou finanční  prostředky poskytnuty 
formou účelové dotace na úhradu kurzů.

4 Užití poskytnutého finančního příspěvku je účelové.  V případě, že finanční příspěvek, 
nebo jeho část, není vyčerpán na sjednaný účel, vrátí žadatel tyto nečerpané finanční 
prostředky zpět  do rozpočtu Městské části  Praha 17,  a to nejpozději  do 30 dnů po 
dodání vyúčtování nákladů. 

5 Příjemce účelového příspěvku zašle vyúčtování nákladů spolu s hodnotící zprávou, která 
vyhodnotí celkový efekt pro výuku v základní škole, nejpozději do 28. 6. 2019 na Odbor 
školství a kultury Úřadu městské části Praha 17.



3. Výuka rodilým mluvčím na základní škole 

Cílem podpory výuky rodilým mluvčím je rozvoj komunikačních schopností žáků a poskytnutí 
možnosti rozvíjení jazykových znalostí v konverzaci s lidmi v těchto zemích.

Podpora je určena pro všechny žáky, kteří navštěvují základní školy zřizované Městskou 
částí Praha 17 bez ohledu na trvalé bydliště těchto žáků. 

Nárok na příspěvek pro žáka může být uplatněn jen jedenkrát v kalendářním roce a žák 
nesmí čerpat podporu z žádného jiného programu Letiště Praha a. s. 

 Finanční příspěvek je poskytován základní škole na pokrytí nezbytně nutných nákladů k 
zajištění výuky rodilým mluvčím jako účelový příspěvek.

Pro přidělení příspěvku musí žádající škola splnit tyto podmínky:

1. Předložení vyplněné žádosti a její přílohy č. 4 do 29.3.2019 pro výuku rodilým mluvčím 
  organizovanou v roce 2019.

2 Součástí příloh je:

 smlouva  školy  s pedagogem  nebo  agenturou  zajišťující  výuku  rodilým 
mluvčím

 doklad o kvalifikaci rodilého mluvčího
 popis dosavadních zkušeností s obdobnými akcemi pořádanými školou;
 seznam adres účastníků výuky, pro které je žádán příspěvek 

Projekt musí splňovat tato kritéria pro výuku rodilým mluvčím:

 frekvence tohoto vzdělávání je nejméně 1x za týden pro skupinu
 může se jednat o výuku RM, kurz s RM, 
 zpracování ukázky výuky k jednomu tématu formou cizojazyčné elektronické 

prezentace,  všemi žáky školy, kterým byl  poskytnut  finanční příspěvek – 1 
ukázka

3 Výuka  rodilým  mluvčím se  bude  týkat  jazyka,  který  je  totožný  s cizím  jazykem,  ve 
kterém se žáci vzdělávají v základní škole. 

4 Výše finančního příspěvku je pro rok 2019 schválena Us RMČ Praha 000072/2019 ze 
dne 13. 3. 2019 na 750,- Kč na žáka s podmínkou čerpání z programu pouze 1x ročně. 
Garantem splnění této podmínky je žádající škola.

5 Užití poskytnutého finančního příspěvku je účelové. V případě, že účelový příspěvek, 
nebo jeho část, není vyčerpán na sjednaný účel, vrátí žadatel tyto nečerpané finanční 
prostředky zpět  do rozpočtu Městské části  Praha 17,  a to nejpozději  do 30 dnů po 
dodání  vyúčtování  nákladů.  Všechny  účetní  položky  musí  být  samostatně  účetně 
doložitelné.

6 Příjemce finančního příspěvku zašle vyúčtování nákladů na výuku spolu s hodnotící 
zprávou, zahrnující informace dle všech výše stanovených podmínek a kritérií do 30 



dnů  od  jeho  ukončení  na  Odbor  školství  a  kultury  Úřadu  městské  části  Praha  17, 
nejpozději však do 28. 6. 2019.


