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Naše škola se stala ve školním roce 2019/2020 úspěšným žadatelem projektu Better English for everyone. V
rámci něj vyšle dva pedagogy na zahraniční mobility, prostřednictvím nichž bude probíhat jejich další
vzdělávání a posílení jejich odbornosti.
Mezi cíle projektu patří rozvoj a zdokonalování jazykových a metodologických kompetencí pedagogů,
utváření a rozvíjení interkulturních kompetencí pedagogů a žáků, podpora spolupráce se školami na
mezinárodní úrovni, využívání moderních a informačních komunikačních technologií, efektivní vzdělávání
pro všechny žáky. Projekt povede dále k získání nových vědomostí, poznatků a praktických dovedností z
oblasti metodologie výchovně vzdělávací práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Naplnění cílů
projektu umožní rozvoj celé organizace a zlepšení podmínek jazykového vzdělávání. Projekt by měl pomoci
maximálně a plně rozvíjet potenciál všech našich žáků s ohledem na jejich věk a nadání, nabízet jim nové
atraktivní a efektivní metody práce i s využitím metody CLIL ve vyučování některých předmětů ve 4. a 5.
ročníku a ICT v počítačové učebně. Škola plánuje navázat dlouhodobou spolupráci se zahraniční školou, která
bude pro žáky přínosná z pohledu rozvoje jejich jazykových i interkulturních kompetencí.
K naplnění cílů povede účast pedagogů v jazykových kurzech a stínování výuky v zahraniční škole podobného
typu. Pedagogové plánují po realizaci projektu implementovat do své každodenní pedagogické práce získané
příklady dobré praxe. Harmonogram projektu je ovlivněn koronavirovou pandemií ve světě.
Fáze projektu:
1. přípravná fáze (červen 2020 až červen 2021):
•

stanovení plánu projektu v rámci školy,

•

vytvoření projektového týmu,

•

stanovení způsobu vedení projektové dokumentace,

•

výběr dodavatelské firmy,

•

smluvní zajištění kurzů,

•

zabezpečení finančního řízení projektu,

•

realizace jazykové a jiné přípravy,

•

informování pedagogů, místní komunity, odborné veřejnosti a zřizovatele školy o projektu

2. vlastní realizace mobilit (červenec 2021 – prosinec 2021)
•

dvě mobility pedagogů v délce dvou týdnů – jazykově-metodologický kurz

•

dvě mobility pedagogů v délce jednoho týdne – stínování výuky v zahraniční škole

3. závěrečná fáze (leden 2022 – květen 2022):
•

zpracování výstupů mobilit,

•

šíření výsledků mobilit,

•

zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu.

Dopady projektu:
Zapojení školy do mezinárodních aktivit a sdílení zkušeností povede ke zlepšení úrovně a podmínek
jazykového vzdělávání na naší škole, zvýšení konkurenceschopnosti mezi školami, rozvoji jazykových a
metodologických kompetencí pedagogů včetně výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zavedení
metody CLIL, navázání dlouhodobé spolupráce se zahraniční školou a uvědomění si přínosů multikulturnosti
dnešního světa a mezinárodního rozměru vzdělávání. Bude také motivací k dalšímu vzdělávání v rámci
celoživotního učení.
Šíření výsledků projektu:
Plánujeme důsledné šíření výsledků projektu v naší škole i mimo ni (např. umístění zprávy o realizovaných
mobilitách na webových stránkách školy, informování ředitelů dalších základních škol během setkání
svolaného odborem školství města Uherské Hradiště, informování zákonných zástupců žáků o inovacích a
nových metodách, článek v regionálním tisku aj.). Hodnocení projektu bude součástí závěrečné zprávy o
projektu.
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