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Naše škola uspěla na konci školního roku 2021/2022 s žádostí o grant na vzdělávací program 

Evropské unie Erasmus+ Budoucnost bez bariér (Barrier free future). Cílem programu je 

efektivní vzdělávání pro všechny žáky: naplnění individuálních potřeb souvisejících s 

diverzitami žáků různého charakteru v oblasti společného jazykového vzdělávání v anglickém 

jazyce (např. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci z bilingvních rodin, žáci s různou 

vstupní vybaveností a zkušeností s cizím jazykem atd.). Zapojení do projektu povede k dalšímu 

rozvoji profesních a jazykových kompetencí pedagogů tak, aby kvalitně vyučovali všechny 

žáky bez bariér na obou stranách. Hlavními tématy projektu jsou společné vzdělávání, podpora 

rovnosti a nediskriminace, nové metody a přístupy ve výuce a vzdělávání. V rámci projektu 

budou realizovány dvě zahraniční mobility pedagogů, během nichž bude probíhat jejich 

jazykové vzdělávání v jazykové škole na Kypru. Pedagogové budou sdílet své zkušenosti, šířit 

výsledky vzdělávacích mobilit a implementovat získané kompetence a dovednosti do 

každodenní výuky. Rozvinuté jazykové a interkulturní kompetence a zkušenosti přispějí k 

posílení profesní odbornosti pedagogického sboru a povedou k dalšímu zlepšení úrovně a 

podmínek poskytovaného jazykového vzdělávání ve škole.  

 

 

 



Fáze projektu: 

 

1. předpřípravná fáze (listopad 2021 až červen 2022): 

• vypracování žádosti o projekt  

• podání žádosti  

• realizace jazykové přípravy pedagogů  

• schválení žádosti 

• stanovení plánu projektu v rámci školy 

• vytvoření projektového týmu 

 

2. přípravná fáze (červen až červenec 2022): 

• výběr vhodného jazykového kurzu 

• smluvní zajištění jazykového kurzu  

• zabezpečení finančního řízení projektu 

• zajištění dopravy, ubytování, pojištění atd. 

 

3. vlastní realizace mobilit (červenec – srpen 2022) 

• dvě vzdělávací mobility pedagogů v trvání dvou týdnů – jazykový kurz AJ v jazykové 

škole na Kypru 

 

4. závěrečná fáze (září 2022 – říjen 2023): 

• zpracování výsledků a přínosů mobilit  

• šíření výsledků mobilit a jejich prezentace v různém prostředí (škola, zákonní zástupci, 

zřizovatel, veřejnost atd.) 

• aplikace a implementace získaných jazykových a interkulturních kompetencí do 

každodenní výuky 

• vypracování závěrečné zprávy projektu  

• podání závěrečné zprávy 

 

Dopady projektu: 

Zapojení školy do mezinárodních aktivit a sdílení zkušeností povede ke zlepšení úrovně a 

podmínek jazykového vzdělávání na naší škole. Přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti 

mezi školami, rozvoji jazykových a metodologických kompetencí pedagogů při výuce všech 



žáků a uvědomění si přínosů multikulturnosti dnešního světa a mezinárodního rozměru 

vzdělávání. Bude tak podpořena internacionalizace a institucionální rozvoj školy.  

 

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 jiných základních 

škol a zřizovatele během setkání svolaného odborem školství města Uherské Hradiště, články 

v regionálním tisku a na webu www.zkola.cz aj.). Hodnocení projektu bude součástí závěrečné 

zprávy o projektu. 

 

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) 

odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a 

Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. 
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