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V rámci projektu klíčové akce KA1 – Mobility osob – Školní vzdělávání získala škola grant na 

jazykové vzdělávání učitelů. V rámci osmnáctiměsíčního projektu se čtyři pedagogové naší školy 

zúčastnili jedno či dvoutýdenních jazykových kurzů ve Velké Británii a jeden učitel AJ absolvoval 

týdenní job-shadowing na střední škole The Royal High School v Edinburghu.  Mezi vybranými 

pedagogy byla jedna učitelka anglického jazyka a tři učitelé odborných předmětů.  

Nejprve se učitelka AJ Ivana Vávrová v listopadu 2018 zúčastnila tzv. „job-shadowingu“ neboli 

stínování na střední škole The Royal High School ve skotském Edinburghu. Během svého pobytu 

měla příležitost nahlédnout do systému britského středního školství a navštívit mnoho různých 

vyučovacích hodin. Tato škola má 1300 žáků ve věku 12 až 19 let. Setkala se a mluvila s mnoha 

učiteli, viděla je ve vzdělávacím procesu, sledovala jejich přístup k žákům a především k žákům se 

speciálními potřebami nebo s poruchami chování či učení. Mohla také sledovat, jak učitelé a žáci na 

této škole využívají informační technologie při výuce. Areál školy byl velmi rozsáhlý s několika 

venkovními hřišti, vnitřním bazénem, velikou tělocvičnou a několika relaxačními zónami se stoly a 

lavicemi. 

Tři odborní učitelé se nejprve věnovali studiu AJ během celého školního roku 2018-2019 a 

zdokonalovali si své znalosti AJ. Poté v létě 2019 absolvovali dvoutýdenní jazykové kurzy ve Velké 

Británii zaměřené na zlepšení komunikačních schopností, slovní zásoby a gramatiky.  

Učitelka AJ se v létě 2019 zúčastnila týdenního jazykového kurzu v anglickém Brightonu zaměřeného 

na využívání informačních technologií ve výuce AJ. Kromě toho, že si osvěžila své jazykové znalosti, 

získala i mnoho nápadů na využívání technologií při vzdělávání žáků. Tím se výuka stane efektivnější, 

zajímavější a zábavnější. Skvělým výsledkem je i to, že škola vybaví alespoň 2 učebny tablety, které 

budou žáci využívat ve výuce. Angličtinářka se o své nově nabyté zkušenosti podělí se svými kolegy, 

aby také mohli tyto technologie a nástroje používat při výuce. 

Odborní učitelé, kteří si zlepšili svou jazykovou vybavenost, budou moci pomáhat při realizaci dalších 

projektů Erasmus+, kterých se škola účastní nebo je sama realizuje. 

učitelka AJ a koordinátor projektů Erasmus+: Mgr. Ivana Vávrová 



 

 



 



 

 


