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V roce 2022/23 se naše škola ZŠ Javornického Vysoké Mýto stala 

úspěšným žadatelem v programu Erasmus+ školní vzdělávání.

Od 1. 1. 2022 do 31.3. 2023 je tak naše škola zapojena do projektu 

s finanční podporou z prostředků Evropské unie  ERASMUS+.

Klíčová akce : Krátkodobé projekty pro mobilitu studujících a 

zaměstnanců ve školním vzdělávání, Výzva 2022 (KA122-SCH)

Název projektu : Irský trojlístek

Celková výše přiděleného grantu : 16 585 EUR



Cílem projektu je zkvalitnění výuky cizího jazyka – angličtiny, posílení 

jazykových, didaktických a metodických dovedností našich učitelů, kteří 

své poznatky budou dále předávat a pomohou tak žákům k lepší úrovni 

jazyka.

V této žádosti jsme podrobně naplánovali 5 jazykově- metodických kurzů v 

Irsku nebo Florencii pro 5 učitelů angličtiny, které jsou zaměřeny na zvýšení 

celkové úrovně jazyka účastníka, dále pak na posílení metodických 

dovedností a schopností, zvýšení didaktických kompetencí, obohacení 

v inkluzivním vzdělávání.



Mobilita 1

Mgr. Václav Drbal

Místo: Dublin, Irsko

Termín : 20. 6. – 1. 7. 2022

Název kurzu : 21st Century Teaching : Competence- Based
Education, Soft-Skills and Creativity

Účastník se blíže seznámil s problémy a praktickými nápady 
souvisejícími s řešením problémů, spoluprací, komunikací a kreativním 
myšlením. Účastník je schopen integrovat nové přístupy do výuky, byl 

inspirován k uplatňování nových strategií k posílení dovedností u svých 
studentů. Umí rozvíjet vizuální a kreativní kompetence. Zlepšil své 

znalosti učebních stylů a schopnost plánovat výuku podle nich. 
Zároveň je schopen nově nabyté znalosti vhodně aplikovat podle 

individuálních potřeb svých studentů a napomoci tak k jejich začlenění 
do kolektivu.



Mobilita 2

•Mgr. Vlasta Kubová

•Místo: Dublin, Irsko

•Termín : 3. 7. – 17. 7. 2022

•Název kurzu : 2 week course for 
teachers of  English at primary 
level, Language and practical 
methodology : Creativity in the 
classroom
•Získání nových nápadů, praktických dovedností ve třídě a materiálů 
pro výuku.



Mobilita 3
Mgr. Marcela Boštíková

Místo: Florencie, Itálie

Termín : 11. 7. – 22. 7. 2022

Název kurzu : Intensive English and 
Classroom Managament

Kurz zaměřený na zlepšení manažerských dovedností ve třídě. 
Prostřednictvím pozorování dalších učitelů a analýzy 

případových scénářů si účastník osvojil nové strategie pro 
vedení diskuze ve třídě a řešení konfliktů. Je schopen zvyšovat 

motivaci studentů, efektivně se vypořádat s obtížným 
chováním studentů prostřednictvím kolaborativních řešení, 

pomoci se začleněním do kolektivu i studentům se specifickými 
potřebami.



Mobilita 4

Mgr. Vlasta Kubová

Místo: Florencie, Itálie

Termín : 24. 10.- 4. 11. 2022

Název kurzu : Arts for migrants, refugees, and disadvantage
population – 1 week

Designing inclusive learning enviroments (ILE) to support all
students (DILES) – 1 week

Tento kurz nabízel strategie pro začlenění inkluzivních žáků 
prostřednictvím uměleckého vyjádření. Pochopení procesu inkluze, 
podpoření sociálního začlenění, spolupráce v rámci školních aktivit.



Mobilita 5

Mgr. Markéta Kotasová

Místo: Florencie, Itálie

Termín : 6 - 17.2.2023

Název kurzu : Strategies and skills for
teachers and CLIL in practise – 1 week

Focus on Florence – 1 week

Tento kurz zahrnoval spoustu plánování aktivit, zdrojů CLIL a pomůcek, jak 
zařadit atraktivní obsah do efektivní výuky druhého jazyka. Učitel získal 

znalosti, jak kreativita, zlepšená komunikace je účinná proti předčasnému 
ukončování



Prezentace

Mgr. Vlasta Kubová  středa : 9. 11. 2022  

ERASMUS+

Sdílení fotografií, zážitků, nových poznatků 
s kolegy

Název uskutečněného kurzu : Umění pro začlenění 
migrantů, uprchlíků, znevýhodněných žáků

Navrhování inkluzivních učebních prostředí

24. 10. – 4. 11. 2022 Florencie



Prezentace 

• 24. 8. 2022 Prušánky – výjezdní zasedání spojené 
s prezentací Erasmus+ v 17: 30 hodin

• 1.9. 2022 v 11:00 hodin workshop ZŠ 
Javornického, Vysoké Mýto

-představení kurzů, zkušenosti, nápady

• Mgr. Vlasta Kubová - Kreativita ve třídě pro 
učitele angličtiny 3. 7. – 16. 7. 2022 Dublin

• Mgr.Marcela Boštíková – Vedení výuky a 
intenzivní angličtina 10. 7. – 23. 7. 2022 Florencie

• Mgr. Václav Drbal – Výuka 21. století: 
Vzdělávání založené na kompetencích, měkké 
dovednosti a kreativita  19. 6. – 3. 7. 2022 Dublin



Metodické sdružení AJ

15. 11. 2022

Praktické předání materiálů, informací, 

diskuze a sdílení zážitků s kolegy.



Nástěnky naší školy –

vánoční jarmark



Kroužek výtvarné výchovy

Od 1. 1. 2023 je nově otevřen kroužek výtvarné 

výchovy, který se koná v pondělí od 13:00 - 14:30 

a je určen pro inkluzivní žáky.

Náplní kroužku je rozvíjet dětskou fantazii a 

osobitý styl, učit zpracovávat emoce 

prostřednictvím malování, cvičit soustředění, 

trpělivost, pečlivost, kreativitu, estetické cítění a 

jemnou motoriku. Vznikl na základě absolvování 

kurzu Erasmu+ : Umění pro začlenění migrantů, 

úprchliků a znevýhodněných populací a získané 

dovednosti tak jeden z našich učitelů uplatňuje v 

praxi.



Vstupní a výstupní testy AJ 

před a po mobilitách.

Každý účastník kurzu Erasmu prošel vstupními a 

výstupními testy z anglického jazyka jako měření 

získaných jazykových dovedností na mobilitách.


