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Základní údaje o projektu:

 Typ projektu: Erasmus+ školní vzdělávání

 Rok výzvy: 2020

 Výběrové kolo: 1

 Začátek projektu: 31/12/2020

 Konec projektu: 31/12/2022 (žádáme o prodloužení do 30/04/2023)

 Délka projektu: 24 měsíců

 Národní agentura: CZ01 - Dům zahraniční spolupráce (DZS)

 Číslo smlouvy: KA1: 2020-1-CZ01-KA101-077238



Cíle projektu pro naši školu:

1) posílení evropského rozměru školy

Pedagogičtí pracovníci si vyzkoušejí pobyt a práci v mezinárodním prostředí -

naplánovali jsme celkem 12 mobilit, kurzy se nakonec konaly v 5 evropských

zemích (UK, Irsko, Malta, Francie, Německo).

2) inovace obsahu, metod a nástrojů výuky cizích jazyků

Podpora zavádění nových metod a nástrojů do výuky jazyků, úpravy obsahu 

výuky, podpora publikační činnosti učitelů, podpora zavádění různých forem 

spolupráce mezi vyučujícími.

3) rozvoj jazykových a metodických dovedností učitelů a rozvoj jejich 

klíčových kompetencí

Podporujeme zlepšování jazykových schopností a profesních dovedností 

vyučujících, motivaci vyučujících k dalšímu vzdělávání, zvýšení jejich 

sebevědomí a ochoty pracovat pro sebe i pro žáky.

4) posílení motivace žáků k učení cizích jazyků

Spolupráce mezi učiteli znamená kvalitnější práci ve prospěch žáků. Účast v 

projektu pomůže našim vyučujícím přinést žákům aktivity, které přispějí ke 

zlepšení motivaci a kompetencí žáků k učení cizích jazyků.



Plán projektu:

2021

 Výběr účastníků pro účast na 12 vzdělávacích kurzech (tzv. mobilitách) podle předem daných 
kritérií – 1. kolo v roce 2021, 2. kolo výběru posunuto na rok 2022

 Výběr vhodných kurzů a organizační zajištění výjezdů s pomocí osvědčené agentury

a realizace výjezdů na kurzy – 1 kurz realizován 2021, 11 výjezdů posunuto na 2022

2022

 Společná tvorba metodické příručky s nápady pro výuku

 Sdílení zkušeností a vytvořených materiálů v rámci "Učitelských klubů" otevřených i pro 
účastníky z okolních škol

 Spolupráce s kolegy na vyžádání: společné plánování, metodická setkání, tvorba pomůcek a 
dalších materiálů, tandemová výuka, mentoring, koučing, vedení praxí

 Publikování metodické příručky na webu školy a platformě výsledků Erasmus+

 Propagace projektu ve škole, na internetu a v místním tisku

 Hodnocení projektu a podání závěrečné zprávy – zřejmě až duben 2023



Průběh projektu:

 Výběr účastníků proběhl ve 2 kolech, bylo vybráno 11 účastníků pro 
12 kurzů (mobilit), kolegyně Kubová se zúčastnila 2 kurzů.

 Vybraní účastníci: 

Mgr. Kamila Kubová

Mgr. Iveta Zelinková

Mgr. Lenka Částková

Mgr. Renata Valtrová

Mgr. Lenka Kouřímová

Mgr. Pavlína Hrabětová

Mgr. Petra Málková

Mgr. Petra Paťchová

Mgr. Pavla Janková

Mgr. Dana Chovancová

Bc. Eva Dzivá



Mobilita 1: Mgr. Kamila Kubová

Škola:

Francie, Nice –
AZURLINGUA

Kurz: 

Erasmus Training 
Cours standard + 
metodika Fj

Termín:

16.8.-27.8. 2021

https://www.languageinternational.cz/course/standard-course-azurlingua-106316

https://www.languageinternational.cz/course/standard-course-azurlingua-106316


Mobilita 2: Mgr. Lenka Částková

Škola:

ELC Brighton, UK

Kurz: 

English in the Primary 

Classroom

Termín:

18.7.-29.7.2022

https://www.elc-schools.com/english-courses/brighton/teachers/primary-classroom

https://www.elc-schools.com/english-courses/brighton/teachers/primary-classroom


Mobilita 3: Mgr. Renata Valtrová

Škola:

ELC Brighton, UK

Kurz: 

English in the Primary 

Classroom

Termín:

18.7.-29.7.2022

https://www.elc-schools.com/english-courses/brighton/teachers/primary-classroom

https://www.elc-schools.com/english-courses/brighton/teachers/primary-classroom


Mobilita 4: Mgr. Dana Chovancová

Škola:

ANGLOLAND 

Scarborough, UK

Kurz: 

Special Educational 

Needs (SEN)

Termín:

18.7.-29.7.2022

https://www.anglolang.com/special-educational-needs/

https://www.anglolang.com/special-educational-needs/


Mobilita 5: Bc. Eva Dzivá

Škola:

ANGLOLAND Scarborough, 

UK

Kurz: 

Special Educational Needs 

(SEN)

Termín:

18.7.-29.7.2022

https://www.anglolang.com/special-educational-needs

https://www.anglolang.com/special-educational-needs


Mobilita 6: Mgr. Iveta Zelinková

Škola:

Actilingua Vídeň, 

Rakousko

Kurz: 

Německý jazyk a 

metodologie

Termín:

25.7.-5.8.2022

https://www.actilingua.com/de/deutschkurse/deutsch-kurs-uebersicht/deutschlehrer-kurs/ 

https://www.actilingua.com/de/deutschkurse/deutsch-kurs-uebersicht/deutschlehrer-kurs/


Mobilita 7: Mgr. Kamila Kubová

Škola:

ESE Edinburgh, UK

Kurz: 

Storytelling and

Pronunciation

Termín:

1.8.-12.8.2022

https://edinburghschoolofenglish.com/

https://edinburghschoolofenglish.com/


Mobilita 8: Mgr. Lenka Kouřímová

Škola:

Inter Education Dublin, 

Irsko

Kurz: 

Effective Teaching with 

Digital Technology

Termín:

15.8.- 26.8.2022

http://www.intereducation.eu/documents/665_info_course_on_effective_teaching_with_digital_technology_2022.pdf

http://www.intereducation.eu/documents/665_info_course_on_effective_teaching_with_digital_technology_2022.pdf


Mobilita 9: Mgr. Pavla Janková

Škola:

ETI Malta

Kurz: 

CLIL, Technology and 

Fluency Development

Termín:

15.8.- 26.8.2022

https://etimalta.com/courses/clil-content-and-language-integrated-learning-courses/

https://etimalta.com/courses/clil-content-and-language-integrated-learning-courses/


Mobilita 10: Mgr. Petra Paťchová

Škola:

ETI Malta

Kurz: 

CLIL, Technology and 

Fluency Development

Termín:

15.8.- 26.8.2022

https://etimalta.com/courses/clil-content-and-language-integrated-learning-courses

https://etimalta.com/courses/clil-content-and-language-integrated-learning-courses


Mobilita 11: Mgr. Petra Málková

Škola:

ETI Malta

Kurz: 

CLIL - Methodology and 

ICT Tools for Teachers 

with CLIL

Termín:

15.8.- 26.8.2022

https://etimalta.com/courses/clil-content-and-language-integrated-learning-courses

https://etimalta.com/courses/clil-content-and-language-integrated-learning-courses


Mobilita 12: Mgr. Pavlína Hrabětová

Škola:

ETI Malta

Kurz: 

Methodology 

Revisited, Revitalised 

& Re-energised 

Termín:

15.8.- 26.8.2022

https://www.etimalta.com/wp-content/uploads/2014/10/ETI-2015-Methodology-Revisited-Revitalised-Re-Energised-2-Weeks.compressed.pdf

https://www.etimalta.com/wp-content/uploads/2014/10/ETI-2015-Methodology-Revisited-Revitalised-Re-Energised-2-Weeks.compressed.pdf


Na čem právě pracujeme?

 V současné chvíli

společně tvoříme 

metodickou příručku 

s nápady pro výuku jazyků.

 Příručka bude po dokončení 
dostupná v elekronické 
podobě na webu naší školy

v záložce Erasmus+, Výzva 
2020.

Příručka bude obsahovat:

 Plány jazykových chvilek s 
metodou CLIL (Z, M, HV, VV a 
další).

 Nápady na využití dramatizace 
a vyprávění příběhů ve výuce 
Aj.

 Činnosti pro zpestření výuky Aj 
na 1. i 2. stupni.

 Materiály pro výuku Fj a Nj.

 Tipy na práci s technologiemi 
při výuce jazyků.

 Aktivity pro děti s podpůrnými 
opatřeními pro výuku Aj.

 Online zdroje pro výuku jazyků 
(Aj, Nj, Fj).

https://docs.google.com/document/d/1YGYG2oZ5QvWuFi6S7moGy0QJIOjYU10M/edit?usp=sharing&ouid=107376088316824237517&rtpof=true&sd=true
https://www.zschocho.cz/


Učitelské kluby (nejen) pro vyučující cizích jazyků:

 1. učitelský klub (19.10.2022, 14:00 – 15:30)
Nápady pro Aj – vyprávění příběhů a dramatizace

Aktivity pro Aj na 1. stupni

 2. učitelský klub (9.11.2022, 14:00 – 15:30)
Nápady pro výuku jazyků (nejen) pomocí ICT 

CLIL - angličtina v jiných předmětech (s ICT i bez)

 3. učitelský klub (7.12. 2022, 14:00 – 15:30) 
Druhý cizí jazyk hravě (aktivity pro výuku Nj a Fj)

Inkluzívní postupy ve výuce Aj

Kluby budou otevřené i zájemcům z jiných škol.

Prezentaci projektu najdete na www.zschocho.cz v záložce 

Projekty - Erasmus+. 
Skupina s fotkami na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/860594204903130/

https://www.facebook.com/groups/860594204903130/


Realizovaná podpora kolegů účastníky projektu:

 metodické konzultace

 mentorská pomoc (hledání řešení problémů)

 společné plánování výukové jednotky

 tandemová výuka

 návštěva otevřené hodiny

 společná tvorba pomůcek

 vedení praxí studentů učitelství

 uvádějící učitelé …



Děkujeme programu Erasmus+ 

za podporu našeho projektu!

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s 
obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být 
zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci. 


