
 
 

 

Měsíc leden 2009 

 
Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání 

 

Na naší škole od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 probíhá projekt, který má název Inovace a 

rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání. TENTO PROJEKT JE 

SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM 

ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Výuka anglického jazyka (Aj)) v 1. a 2. ročníku dle 

projektu bude zahájena 1. 9. 2009 jako nepovinný předmět. 

 Projekt je zaměřen na posílení atraktivnosti, rozšíření a zvýšení kvality výuky 

anglického jazyka na Základní škole Strání zavedením výukové metody „Helen Doron Early 

English“ (HD) s vyuţitím interaktivních způsobů výuky. Tato výuková metoda umoţňuje při 

výuce Aj zohlednit individuální nadání kaţdého ţáka a významnou měrou přispívá k celkové 

kvalitě výuky Aj na škole. Výuka touto metodou bude zavedena do učebního plánu 1. a 2. tříd 

ZŠ Strání. 

 V rámci projektu budou učitelé Aj proškoleni metodou HD , zvýší si svoji kvalifikaci 

a budou schopni vést vyučování za pomoci této metody. Bude také upravena jazyková učebna 

pro výuku Aj metodou HD, bude aktualizován školní vzdělávací program pro výuku Aj 

metodou HD a také budou připraveny vzorové hodiny a metodiky pro vedení výuky metodou 

HD s vyuţitím interaktivních způsobů výuky speciálně pro potřeby ZŠ Strání. 

 Na projektu pracuje následující realizační tým: 

Hlavní manaţer projektu:      Mgr. Irena Michalčíková 

Asistent hlavního manaţera projektu:    Mgr. Alena Ţďárská  

Ekonom projektu:      Eva Knotková 

Webmaster:       Mgr. Iva Stupková 

PR pracovník:       Mgr. Zdenka Davidová 

        Mgr. Michael Mazánik 

Vedoucí tvůrců VP ( výukového programu ):  Mgr. Michael Mazánik 

Odborní řešitelé VP + vzorové hodiny + učitelé Aj:  Bc. Dagmar Halodová 

        Radka Popelková 

        Mgr. Iveta Popelková – Gibalová 

Supervize odborného řešení projektu:   Ing. Miroslava Kořínková 

Supervize odborných řešitelů projektu:   SRPDŠ- Bc. Václav Končitík 

        SRPDŠ – Andrea Straussová 

Tento tým se pravidelně schází 1krát za měsíc a společně plánuje realizaci projektu. V měsíci 

lednu bylo zrealizováno následující : 

 webové stránky projektu, které se nachází na stránkách naší školy ( www.zsstrani.cz ) 

a slouţí k bliţšímu seznámení s tímto projektem včetně tiskových zpráv i 

fotodokumentace ( tyto stránky se budou pravidelně doplňovat i obměňovat dle 

probíhajících aktivit) 

http://www.zsstrani.cz/


 
 

 

 

 úřední formuláře s platnou logolinií 

 první objednávky týkající se projektu 

 informační nástěnka ve vestibulu školy 

 technické parametry pro výběrové řízení technického zabezpečení nové učebny Aj 

 informační kampaň před zápisem do 1. tříd ( 26. 1. 2009 ) a stávajících prvňáčků (12. 

1. 2009) 

 začlenění projektu do charakteristiky ŠVP 

 rozdělení organizace práce odborných řešitelů výukového programu ( překlad 

materiálů HD, hrubé rozdělení VP na měsíc září a školní rok) 

 nastavení účetního programu 

 před budovou ZŠ byla vyvěšena vlajka EU 

 

          Mgr.  Zdenka Davidová 

                PR pracovník 

 


