Průběh realizace:
-

Zadání výběrového řízení

-

Vyhodnocení nabídek

-

Podepsána smlouva se STUDENT AGENCY k.s.

-

Zadání 2. výběrového řízení

-

Poptávka – k zajištění realizace zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro
žáky
(bylo osloveno přibližně 20 agentur – mailem, telefonicky)

-

10. 9. smlouva CK GRAND TRAVEL

-

23. 9. účast pedagogů na kurzu „Jak založit školní čtenářský klub“ (2 pedagogové)

-

13. 10. – 18. 10. 2015 – zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky ve Velké
Británii – Londýně (22 žáků + 2 pedagogové)

-

9. – 21. listopad 2015 – zahraniční jazykový kurz pro učitele

-

Výběr a pořízení knih, čtenářských kostek

Projekt „Více četby a jazyk. vzdělávání pro děti i učitele
Projekt vycházel ze ŠVP a směřoval k probuzení zájmu o výuku angličtiny, vytváření
pozitivního vztahu k učení cizímu jazyku, ale též zájem o čtenářství a tedy rozvoj
čtenářské gramotnosti. S tím úzce související odborná připravenost pedagogů.
K dosažení cílů byly zvoleny tři klíčové aktivity:


Klíčová aktivita 1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a
čtenářské gramotnosti.



Klíčová aktivita 2 – Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a
školských zařízeních.



Klíčová aktivita 4 – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

V rámci klíčové aktivity 1 se v září zúčastnili dva pedagogové kurzu „Jak založit školní
čtenářský klub“. Pro 1. a 3. ročník byly vytvořeny 2 roční tematické plány. Od září do
prosince bylo postupně ověřeno v každém z těchto ročníků šest dílen. Velmi kladně jak
ze strany žáků, tak i pedagogů bylo hodnoceno pořízení nových titulů z aktuální
produkce a titulů pro děti zajímavé.
Žáci se na každou čtenářskou dílnu těšili a aktivně se účastnili na činnostech, což bylo
podpořeno nejen možností pracovat s nově pořízenými tituly, ale též volenými
metodami práce. K dosažení cíle velmi přispěla i účast pedagogů na kurzu, kde měli
možnost konfrontovat své nápady s pedagogy, kteří měli s vedením čtenářských dílen
zkušenosti.
Na zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele – klíčová aktivita 2 a zahraniční
jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky – klíčová aktivita 4, bylo vypsáno výběrové řízení.
V prvním kole výběrového řízení byla vysoutěžena pouze agentura, STUDENT AGENCY k.
s., na zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele, neboť na zajištění pobytu pro
žáky nebyla podána žádná nabídka.
Na kurz byli vysláni dva pedagogové vyučující anglický jazyk. Intenzivní jazykový kurz
absolvovali v Paigntonu, ve Velké Británii v době od 9. do 21. listopadu 2015, v The
Devon School of English. Výuka probíhala od 9.00 do 15.30 hod. Nejen časová dotace
kurzu, volené metody, počet účastníků ve studijních skupinách, ubytování v rodinách,
podpořily zlepšení komunikačních schopností a rozšíření slovní zásoby. Ve volném čase
se seznamovali se zajímavostmi městečka Paignton. Během výletu, pořádaným
jazykovou školou, navštívili oblast South Hams – místa jako Dartmouth, Torcross,
Kingsbridge, Burgh Island, Salcombe, Hope Cove. Svých zkušeností z pobytu a z cesty si
velmi cení a využívají je při hodinách anglického jazyka.
Ze všech tří klíčových aktivit nám činilo největší potíže splnit cíl klíčové aktivity 4. Ani
v druhém kole výběrového řízení jsme neobdrželi nabídku na zahraniční jazykověvzdělávací pobyt pro žáky. Stála před námi nelehká úloha, neboť jsme nechtěli

především zklamat žáky, kteří se do Londýna velmi těšili a již tato představa, že budou
moci navštívit Londýn, je motivovala k intenzívnější přípravě na hodiny anglického jazyka
a aktivní práci v samotných hodinách. Než se nám podařilo podepsat smlouvu s CK Grand
Travel, kontaktovali jsme neúspěšně na dvě desítky agentur a cestovních kanceláří. Dne
13. října vycestovalo 22 žáků, z prvního až čtvrtého ročníku, v doprovodu dvou pedagogů
do Londýna. Během pobytu absolvovali v dopoledních hodinách výuku anglického jazyka
v East London school of English, celkem devět vyučovacích hodin. Neboť se jednalo o
žáky prvního stupně, byli všichni zařazení do začátečníků a pracovali v jedné skupině,
pod vedením anglických lektorů.

Odpoledne se seznamovali s nejvýznamnějšími

památkami, zajímavostmi, historií a současností Londýna. Žáci viděli Buckinghamský
palác, Westminster, Houses of Parliament, Tower, Tower Bridge, katedrálu sv. Pavla, City
Hall, mrakodrapy: London Gherkin, The Shard, One Canada Square, divadlo Globe, The
O2 a další a další …. Některé děti se svezly i na London Eye. Navštívili Warner Bros Studio,
plavili se lodí na Greenwich. Po celou dobu pobytu byli žáci ubytováni v hostitelských
rodinách po dvou, třech a čtyřech, kde si mohli prověřit své znalosti anglického jazyka,
schopnost komunikovat s rodilým mluvčím a obohatit slovní zásobu, umět si v dané
situaci poradit. Pro některé žáky to byla vůbec první možnost vycestovat do zahraničí.

Všechny tři zvolené a námi realizované klíčové aktivity byly velkým přínosem z hlediska
motivace, zlepšení kompetencí na obou stranách – jak žáků, tak i pedagogů. Jazykový
pobyt v zahraničí je zajisté efektivní formou studia cizího jazyka v zemi jeho
původu. Můžeme potvrdit, že nám dal více jak roční jazykový kurz absolvovaný u nás. Na
základě pozitivních zkušeností se čtenářskými dílnami budeme v těchto aktivitách
pokračovat i nadále.
Přivítali bychom, kdyby podobná výzva byla opět vyhlášena, ovšem s větším časovým
prostorem na jeho realizaci.

