
 

Šablony II 

 

Název projektu: 

Zlepšení výsledků vzdělávání podporou žáků a pedagogů 

Registrační číslo: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_65/0013445 

Doba realizace: 

24 měsíců, 1.9.2020-31.8.2021 

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropských 

strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Cílem projektu je osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů formou 

jejich vzájemné spolupráce, sdílení zkušeností s jinou školou, vzdělávání 

v metodě CLIL, stážemi u zaměstnavatelů a rovněž podpora žáků ohrožených 

školním neúspěchem. 

 

Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím aktivit těchto šablon: 

III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ 

Týmy tří pedagogů budou provádět společné plánování a reflexe konkrétního  

mezipředmětového učiva, dále si budou vzájemně hospitovat v  hodinách a provádět reflexi 

těchto hospitovaných hodin.  

Cíl: Prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků, které přinese navzájem užitečné 

podněty, což povede ke zlepšení učení každého žáka. 

Výstup: Tři absolventi dvou ucelených bloků vzájemné spolupráce pedagogů v celkové 

délce 20 hodin vzdělávání každého pedagoga. Celkem budeme realizovat 30 jednotek na 

projektu. 

III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

Pedagogický pracovník naší školy bude s pedagogickým pracovníkem jiné střední školy 

rozvíjet své znalosti a dovednosti v konkrétní oblasti vzdělávání. Po předchozí přípravě 

proběhnou návštěvy v hostitelské škole. Následovat bude společná reflexe a doporučení. 

Cíl: Podpora pedagogů prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností, získání a přenos 

příkladů dobré praxe. 

Výstup: Dva absolventi dvou ucelených bloků vzájemného vzdělávání v  celkové délce 16 

hodin vzdělávání každého pedagoga. Celkem budeme realizovat 2 jednotky na projektu.  

III/12 CLIL ve výuce v SŠ 

Vyučující anglického jazyka realizuje pro své dva kolegy nejazykáře výukové lekce 

v anglickém jazyce. Ve spolupráci s každým z nich také připraví CLIL minilekce, které 



 
následně pedagog-nejazykář realizuje ve svém předmětu s následnou ref lexí.  

Cíl: Prohloubení znalosti anglického jazyka a zvýšení kompetence ve využívání metody CLIL 

při výuce nejazykových předmětů. 

Výstup: Dva absolventi 10 ucelených bloků spolupráce pedagogů při přípravě a realizaci 

CLIL v celkové délce 60 hodin vzdělávání každého pedagoga. Celkem budeme realizovat 20 

jednotek na projektu.  

III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů 

Pedagogičtí pracovníci školy absolvují stáž ve spolupracujících firmách. Stáž bude zaměřena 

na obor, ve kterém chce pedagog rozvíjet své znalosti a dovednosti.  Na stáži včetně její 

přípravy a společné reflexe a doporučení pro další práci pedagoga bude spolupracovat 

garant-průvodce.   

Cíl: Podpora pedagogů prostřednictvím stáží u zaměstnavatelů včetně přenosu příkladů 

dobré praxe pro ostatní pedagogy školy.  

Výstup: Absolvent vzdělávání v celkové délce 6 hodin. Celkem budeme realizovat 20 

jednotek na projektu.  

III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 

Doučování žáků školy z různých ročníků a různých předmětů bude probíhat jednou týdně 

v učebnách školy v čase mimo školní rozvrh a pod vedením pedagoga školy.  

Cíl: Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. 

Výstup: Ucelený blok doučování v rozsahu 16 hodin. Celkem budeme realizovat 40 jednotek 

na projektu.  

Projektem bude celkem podpořeno 53 pracovníků ve vzdělávání a 320 žáků.  

 


