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Potřeby s nejvyšší důležitostí

• šetření P KAP ve školách

• plánované činnosti ŠAP SŠ ve ZK  

1. Průběžné jazykové vzdělávání PP

2. Uplatňování moderních metod a forem výuky

3. Zefektivnění spolupráce mezi PP

4. Vetší uplatňování cizích jazyků v praxi



Řešené problémy

1. Žákům ZŠ a SŠ chybí komunikace v angličtině 

v každodenních situacích mimo výuku angličtiny

2. Mezinárodní spolupráce a vzájemné návštěvy škol 

nepřinášejí podněty a změny do výuky angličtiny

3. Nízká motivace učitelů učit se angličtinu, sledovat videa 

v angličtině ke změnám obsahu, postupů výuky a učení

4. Absence systému vzdělávání učitelů v angličtině 

s využitím Evropského referenčního rámce pro jazyky 

SERR 



Cíle dvouletého programu 

 Připravit tandemy učitelů pro efektivní výuku 

odborné angličtiny a CLIL 

(bleded learning, https://youtu.be/paQCE58334M)

 Zlepšit výuku angličtiny a hodnotit kvalitu 

výuky cizích jazyků

(promyšlená výuka a hodnocení jako součást výuky)

 Vytvořit síť škol, které se učí od sebe navzájem
(pedagogický lídr, sdílení zkušeností, kolegiální podpora)

https://youtu.be/paQCE58334M


Charakteristika podpory pro školy

 Dlouhodobá  (pět let, min. 3 roky)

 Individualizovaná dle domluvy s ředitelem školy

 Navazuje na to, co škola dělá

 Uskutečňuje se přímo ve škole



Kreativní výuka 
vede ke kreativnímu učení

 Nestačí změnit kurikulum a obsah výuky
(co se žáci učí, obsah výuky)

 Nutné změny v plánování aktivit žáků a 

postupech výuky
( jak sladit metody a modely výuky s tím, jak se učí většina žáků)

 Záleží na dovednostech a přístupech 
( proč se žáci učí, postoje žáků k učení)



 Připravíme pedagogické lídry 
pro zlepšení jazykové přípravy, 

učení žáků a setkávání týmů pro 

kolegiální podporu pedagogů 

v regionu.

 Podpoříme učení se učitelů vlastní 

praxí ve třídě a sdílením 
zkušeností s tandemovou 
výukou.  

Jak budeme postupovat



 19 učitelů angličtiny v 8 SŠ

 20 učitelů odborných předmětů

- 16 strojírenství

- 4 hotelnictví a cestovní ruch

 360 žáků SŠ

- 20 tandemů učitelů

- cca 40 skupin žáků

Cílové skupiny dvouletého 
programu v MSK 



Aktivity učitelů a žáků

 Trénink pedagogických lídrů 

 Kurzy angličtiny pro učitele 
nejazykových předmětů 

 Kurzy odborné angličtiny pro 
dvojice učitelů

 Učení se učitelů vlastní praxí  ve 
třídě (tandemová výuka)

 Vzájemné návštěvy škol a workshopy 
ke sdílení zkušeností

 Technicky orientované zahraniční 
stáže



 Nezájem učitelů o spolupráci v rámci školy a mezi 

školami

 Ředitelé škol neznají skutečný stav a výsledky výuky 

angličtiny vzhledem k RVP a ŠVP, zajímá je výsledek MZ

 Nedostatek dobrých učitelů angličtiny

 Nezájem učitelů o nové postupy, změny ve výuce a 

kolegiální podporu

Rizika a eliminace rizik



1. Kdo bude realizaci programu 

realizovat a koordinovat?

2. Kdo bude spolupracovat s lídry?

3. Jak bude financováno vzdělávání 

učitelů a další aktivity?

4. Kdo  a jak vyhodnotí program?

Dotazy k realizaci



Sdílení zkušeností z výuky a plánování
aktivit žáků ve výuce je důležitější než se
jen soustředit na obsah.

Hodnocení pokroku a zlepšení žáků je
důležitější než srovnávání dle standardu.

Sdílením zkušeností, postupů a myšlenek 
můžeme zlepšit výuku v každé třídě.

To nejdůležitější na závěr


