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V dubnu 2022 proběhla další fáze mezinárodního programu Evropské unie Erasmus+ 

„Anglicky lépe pro všechny“ (Better English for Everyone), jehož úspěšným žadatelem se naše 

škola stala ve školním roce 2019/2020. Zapojení do programu vede k posílení profesní 

odbornosti našich pedagogů, ke zkvalitnění vyučovacího procesu a celkově ke zlepšení úrovně 

výuky anglického jazyka pro všechny žáky s ohledem na jejich věk a nadání. Přispěje dále k 

získání nových vědomostí, poznatků a praktických dovedností z oblasti metodologie výchovně 

vzdělávací práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavními cíli programu jsou 

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 a 

efektivní vzdělávání pro všechny žáky.  

Pedagogové navštívili školy Berrymede Infant School a  Berrymede Junior School v 

Londýně, ve kterých se vzdělávají děti v rámci povinné školní docházky od 5 do 11 let, někdy 

dokonce již od 4 let. Jedná se o školy, které poskytují plně inkluzivní základní vzdělání 

z pohledu speciálních vzdělávacích potřeb, rozdílné jazykové úrovně, odlišností kultur a 

náboženství žáků. Žáci pocházejí z multikulturního prostředí typického pro dnešní Londýn, 

většina nemá angličtinu jako svůj rodný jazyk nebo jazyk, kterým se mluví v rodinách. 

Vzdělávání zde probíhá v tradičních anglických podmínkách mnohdy odlišných od českých, 

funguje však velmi moderně a profesionálně a poskytuje kvalitní vzdělání všem dětem. Tyto 

vzdělávací mobility významně přispěly k naplnění cílů programu. Pedagogové získali mnoho 

cenných podnětů a inspirací pro další pedagogickou práci, co se týče didaktických metod, 



prostředků výuky, učebních pomůcek, speciálně pedagogické péče, podpůrných opatření, práce 

asistentů pedagoga atd. Diskutovali s vedením škol o tamním vzdělávání, jeho problémech a 

aktuálních tématech. Předali zároveň zahraničním kolegům informace a zkušenosti z českého 

školství, které naopak mohou obohatit anglické školní prostředí. 
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