
 

PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU 

Název projektu:    Rodilí mluvčí do škol – zvyšování jazykové vybavenosti žáků 

základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních 

projektů  

Příjemce dotace:     Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. 
Registrační číslo projektu:      CZ.1.07/1.1.00/55.0002 
 
Zdroj financování projektu:   OP VK, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve  

      vzdělávání 

Obsah projektu: Obsahem projektu je realizace komplexních vzdělávacích a 
podpůrných aktivit pro žáky a pracovníky základní školy 

Cílem projektu je zvýšení komunikačních dovedností žáků a učitelů  základních škol 
v cizích jazycích 

Klíčové aktivity projektu 

Klíčová aktivita 1    _     ( KA1) 

Zapojení rodilých mluvčích do výuky na základních školách 

V současné době probíhá na ZŠ Bartošovice výuka anglického jazyka 

prostřednictvím rodilé mluvčí. Žáci I. a II. stupně mají možnost aktivně komunikovat 

každé úterý s rodilou mluvčí. 

Klíčová aktivita 2   _  (KA 2)  

Zavádění metody CLIL do výuky na základních školách 

V lednu 2015 byl realizován na ZŠ Bartošovice  workshop s cílem podpořit zavádění 

metody CLIL do výuky.  Workshopu se účastnilli pedagogičtí pracovníci ZŠ 

Bartošovice a ZŠ Hukvaldy. Účastníkům byla poskytnuta  metodická podpora a 

množství materiálů, které lze použít při aplikaci CLIL techniky ve škole. Výstupem 

workshopu bude také tvorba pracovních materiálů v jednotlivých předmětech 

s uplatněním techniky CLIL. 



Klíčová aktivita 3      –  ( KA3) 

Podpora základních škol při přípravě a zapojování se do mezinárodních 

projektů 

Aktivita 3 je zaměřena na vzdělávání cílových skupin – pracovníků základních škol a 

školských zařízení, vedoucích pracovníků základních škol a školských zařízení v 

oblasti přípravy projektů mezinárodní spolupráce.  

Do přípravy mezinárodních projektů jsou zapojeni 2 pedagogičtí pracovníci ZŠ 

Bartošovice a 20 žáků  I. a II. stupně naší školy  

Cílem vzdělávání je nabídnout pracovníkům základních škol dostatečný teoretický i 

praktický základ pro vytvoření a možnou realizaci mezinárodního projektu a po dobu 

realizace aktivity rozvíjet tento základ pomocí individuálních konzultací a metodické 

podpory. 

Součásti této části projektu je projektový den, který proběhl na ZŠ Bartošovice dne 
4.2.2015 ve spolupráci s VŠB Ostrava – mezinárodní jazykový institut. Žáci základní 
školy spolu se studenty VŠB realizovali projektový den zaměřený na tradice, zvyky, 
jazyk, geografii atd. Španělska. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací 
prostřednictvím her a zajímavých aktivit, které si pro žáky připravili studenti ze 
Španělska, působící na VŠB Ostrava. 

 

 

 


