
 

Program Erasmus+ 

Název projektu: Další zkvalitňování jazykové připravenosti pedagogů na Libverdě 

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA101-047327 

Termín realizace: 1. 6. 2018 – 30. 11. 2019 

Příjemce grantu: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse,  

Děčín – Libverda, příspěvková organizace 

V rámci projektu klíčové akce KA1 – Mobility osob – Školní vzdělávání se učitelka AJ Ivana Vávrová 

v týdnu 5. – 9. 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 či 

s poruchami chování či učení. Měla možnost se sejít i s tzv. „welfare assistant“, což je zaměstnanec na 

úrovni našeho metodika primární prevence, který ovšem pracuje na plný úvazek a denně řeší mnoho 

problémů několika žáků. Je to částečně školní psycholog a částečně zdravotní sestra. Bylo velmi 

zajímavé vidět systém práce s žáky, kteří potřebují individuální přístup od učitelů ať už z důvodu 

fyzického či mentálního problému. Tito žáci mají možnost využít zvláštní učebny, kde mohou být 

sami či s asistentem a mají tam zaručený větší klid než v učebně plné žáků.  

Mohla také sledovat, jak učitelé a žáci na této škole využívají informační technologie při výuce. 

Všichni žáci používají iPady poskytované školou. V nich mají veškeré učivo, nenosí tedy do školy 

žádné učebnice.  

Areál školy byl velmi rozsáhlý s několika venkovními hřišti, vnitřním bazénem, velikou tělocvičnou a 

několika relaxačními zónami se stoly a lavicemi. Celkově na mě prostředí celé školy působilo velmi 

příjemně a všichni učitelé byli příjemní, přátelští a vstřícní. Myslím, že takové návštěvy jiných škol, 

pozorování práce jiných učitelů a porovnávání různých vzdělávacích systémů by bylo pro všechny 

učitele velmi přínosné.  

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

 

 



 

 



 

 



 

 


