
                                                                               

 

Informacje na temat realizacji projektu

Dane na temat projektu 

Číslo rozhodnutí o poskytnutí 
dotace 

Rozhodnutí číslo 

Změna rozhodnutí
Poskytovatel dotace 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, 
IČO 00022985

Název Výzvy Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2020
Název projektu 

„Rozvíjení schopností a dovedností žáků s pomocí 
Název organizace, adresa, IČO 

Matice školská u Základní školy s pol. jaz. vyuč.
733 01, IČO 

Účel dotace, na který byla 
dotace použita 

Realizace kulturních aktivit, nákup knih, předplatné časo

Lhůta pro dosažení účelu 
dotace 

Do 31.12.2020

 

Realizacja projektu : styczeń – grudzień 2020

Realizatorzy projektu: 

Projekt realizowało Koło Macierzy Szkolnej  w ścisłej współpracy z dyrekcją i gronem pedagoogicznym

Celem projektu jest rozwijać kompetencje uczniów za pośrednictwem programów kulturalnych, poprawiać jakość 

jezyka polskiego naszych dzieci i rozwijać umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Na czym polegała realizacja projektu: 

W ramach projektu zrealizowano trzy  imprezy kulturalne: Ko

Karnawał Maskowy dla klas 1. – 5. ( program kulturalny ) oraz program w ramach wieczorku pożegnalnego klasy IX.

Dzięki dotacji zakupiono książki w wartości 10

klasowych i służą uczniom do realizacji warsztatów czytelniczych ( przebiegają w ramach lekcji języka polskiego ). 

Uczniowie mogą je również wypożyczać do domu, oglądać w czasie przerw, korzystać w ramach zajęć w świetlicy 

szkolnej. Zakupiono również gry językowe w języku polskim. Głównym celem tej inicjatywy jest rozwijanie 

czytelnictwa i podnoszenie jakości języka polskiego naszych dzieci.

Uczniowie dzięki dotacji mają również do dyspozycji ciekawe czasopisma dla dzieci. Chodzi o nastę

Świerszczyk 

Kumpel 

Victor Junior 

Victor Gimnazjalista 

                                                                             

Informacje na temat realizacji projektu 

Rozhodnutí číslo 22971/2020-32 

Změna rozhodnutí č. 22971/2020-97 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, 
00022985 

Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2020

„Rozvíjení schopností a dovedností žáků s pomocí kulturních aktivit“

Matice školská u Základní školy s pol. jaz. vyuč., Dr.Olszaka 156, Karviná Fryštát, 
IČO 44738081 

Realizace kulturních aktivit, nákup knih, předplatné časopisů 

Do 31.12.2020 

grudzień 2020 

Projekt realizowało Koło Macierzy Szkolnej  w ścisłej współpracy z dyrekcją i gronem pedagoogicznym

kompetencje uczniów za pośrednictwem programów kulturalnych, poprawiać jakość 

jezyka polskiego naszych dzieci i rozwijać umiejętność czytania ze zrozumieniem. 

W ramach projektu zrealizowano trzy  imprezy kulturalne: Koncert Świąteczny chórku szkolnego z zespołem Glayzy, 

5. ( program kulturalny ) oraz program w ramach wieczorku pożegnalnego klasy IX.

Dzięki dotacji zakupiono książki w wartości 10 000 Kc. Książki te są do dyspozycji w czytel

klasowych i służą uczniom do realizacji warsztatów czytelniczych ( przebiegają w ramach lekcji języka polskiego ). 

Uczniowie mogą je również wypożyczać do domu, oglądać w czasie przerw, korzystać w ramach zajęć w świetlicy 

upiono również gry językowe w języku polskim. Głównym celem tej inicjatywy jest rozwijanie 

czytelnictwa i podnoszenie jakości języka polskiego naszych dzieci. 

Uczniowie dzięki dotacji mają również do dyspozycji ciekawe czasopisma dla dzieci. Chodzi o nastę

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, 

Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2020 

kulturních aktivit“ 

, Dr.Olszaka 156, Karviná Fryštát, 

Projekt realizowało Koło Macierzy Szkolnej  w ścisłej współpracy z dyrekcją i gronem pedagoogicznym 

kompetencje uczniów za pośrednictwem programów kulturalnych, poprawiać jakość 

ncert Świąteczny chórku szkolnego z zespołem Glayzy, 

5. ( program kulturalny ) oraz program w ramach wieczorku pożegnalnego klasy IX. 

000 Kc. Książki te są do dyspozycji w czytelni i biblioteczkach 

klasowych i służą uczniom do realizacji warsztatów czytelniczych ( przebiegają w ramach lekcji języka polskiego ). 

Uczniowie mogą je również wypożyczać do domu, oglądać w czasie przerw, korzystać w ramach zajęć w świetlicy 

upiono również gry językowe w języku polskim. Głównym celem tej inicjatywy jest rozwijanie 

Uczniowie dzięki dotacji mają również do dyspozycji ciekawe czasopisma dla dzieci. Chodzi o następujące tytuły : 



NG Odkrywca 

NG Kids 

Czasopisma są wykorzystywane podobnie jak ksiązki. 

Czego nie udało się zrealizować ? 

Niestety z powodu sytuacji epidemiologicznej, nie można było zrealizować tradycyjnego Festynu Szkolnego oraz 

wyjazdów do kina w Cieszynie ( uczniowie oglądali tam filmy w języku polskim ). Ze względu na sytuację projekt 

został przepracowany i te imprezy zostały usunięte. Zmiany zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Szkolnictwa 

RC. 

 

 

„W imieniu Dyrekcji i Grona pedagogicznego dziękuję Zarządowi Koła Macierzy Szkolnej za złożenie projektu            

i współpracę podczas jego realizacji. Współna realizacja imprez pomaga w rozwojowi naszym uczniom a to jest 

naszym wspólnym celem. Podziękowania należą się wszystkim Rodzicom, którzy w rózny sposób wspierają nasze 

wspólne imprezy”. 

W Karwinie 22.12.2020                                                                               mgr Tomasz Śmiłowski ( dyrektor szkoły ) 

 

Próba na Koncert Świąteczny 

 

 



Koncert Świąteczny  (14.1.2020) 

 

 



 

 

Balik Maskowy klas 1. – 5. ( 7.3.2020) 



 

 



 

 



 

 

 

Wieczorek Pożegnalny klasy IX ( 25.6.2020) 

 



 

Czytamy ... 

 


