
 

 

Aktuální informace za období leden - duben 2014 

Projekt Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 

Také v tomto období pokračovala tvorba vzdělávacích materiálů pro aplikaci metody CLIL ve výuce 

výtvarné výchovy ve 4. a 5. roč. Na konci dubna 2014 již byla vytvořena celá sada pro žáky 4. roč. 

obsahující 36 vzdělávacích materiálů a 2 evaluační dotazníky. Tyto vzdělávací materiály jsou postupně 

ověřovány ve výuce výtvarné výchovy. Měly by být ověřeny do konce školního roku 2013/2014. 

V 5. roč. bylo do konce dubna vytvořeno zatím  15 materiálů. Tyto materiály jsme začali ověřovat 

podle stanoveného harmonogramu ve výuce až ve 2. pololetí školního roku 2013/2014. Materiály pro 

žáky 5. roč. budou vytvářeny i v dalších monitorovacích obdobích a jejich část bude ověřována 

i v 1. pololetí školního roku 2014/2015. Sedm pedagogů naší školy se v březnu zúčastnilo školení „CLIL 

pro učitele AJ na 1. a   na 2. stupni ZŠ“. Tvorba i využití vzdělávacích materiálů pro metodu CLIL je 

konzultováno s pracovníkem pedagogické fakulty UP Olomouc, který je do našeho projektu zapojen 

v rámci pracovní pozice odborný poradce pro metodu CLIL. Tento pracovník naše vyučující výtvarné 

výchovy ve 4. a 5. roč. metodicky vede. 

V uvedeném období pokračovala také tvorba vzdělávacích materiálů do výuky anglického jazyka ve 

4. a 5. roč. Vzdělávací materiály obsahují různá cvičení, doplňovačky, křížovky, kvízy a další úkoly, 

které vedou k procvičení a upevnění daného učiva a rozšíření slovní zásoby v tématech obsažených 

v materiálech pro metodu CLIL. Sada vzdělávacích materiálů určená pro žáky 4. roč. již byla 

dokončena. Obsahuje 72 vzdělávacích materiálů, 2 opakovací testy a 2 evaluační dotazníky. 

Vzdělávací materiály by měly být ověřověřeny ve výuce do konce školního roku 2013/2014. Pro žáky 

5. roč. bylo dosud vytvořeno 37 vzdělávacích materiálů, tyto vzdělávací materiály jsou využívány ve 

výuce od 2. pololetí, část vzdělávacích materiálů se bude ověřovat ještě v 1. pololetí školního roku 

2014/2015. 

Učitelé anglického jazyka na druhém stupni dokončují sady vzdělávacích materiálů souvisejících 

s četbou anglicky psané beletrie. Tyto materiály budou postupně ověřovány ve výuce do konce 

školního roku 2013/2014. 

Pokračuje také tvorba e-learningových materiálů do anglického jazyka pro žáky  6. až 9. roč. Sady pro 

6. a 7. roč. budou dokončeny a publikovány do konce školního roku 2013/2014. Publikování e-

learningových materiálů pro žáky 8. a 9. na školním webu začalo až ve 2. pololetí tohoto školního 

roku. Zatím jsou publikovány pouze materiály vázané na učivo 2. pololetí. Zbytek materiálů bude 

v návaznosti probíraného učiva publikován v 1. pololetí 2014/2015. Vzdělávací materiály jsou 

publikovány na školním webu v sekci www.moodle.zsvelkeopatovice.cz.  

http://www.moodle.zsvelkeopatovice.cz/


 

V pátém monitorovacím období pokračovala tvorba vzdělávacích materiálů do německého jazyka pro 

žáky 9. roč. Tyto materiály jsou určeny pro realizaci miniprojektů v rámci výuky. Do německého 

jazyka vznikají také e-learningové materiály určené pro publikování na školním webu. Ty jsou určeny 

pro opakování a upevňování probraného učiva. Ke konci dubna je vytvořeno 36 e-learningových 

materiálů do německého jazyka a 11 materiálů pro realizaci miniprojektů v německém jazyce. 

Materiály jsou využívány ve výuce německého jazyka v 9. roč., e-learningové materiály jsou postupně 

publikovány na školním webu v sekci http://vyuka.zsvelkeopatovice.cz/. 

Učitelé anglického i německého jazyka absolvovali školení zaměřená na konverzaci v cizím jazyce 

a nové trendy výuky cizího jazyka. 

Také v pátém monitorovacím období pokračovaly kurzy s rodilým mluvčím pro žáky 8. a 9. roč. Kurzy 

s rodilým mluvčím v německém jazyce se uskutečnily 5. 2. 2014 (2. modul) a 9. 4. 2014 (3. modul). 

Tyto moduly se týkaly žáků 8. i 9. roč. Kurz s rodilým mluvčím v anglickém jazyce proběhl 5. 3. 2014 

pro 8. roč. a 12. 3. 2014 pro 9. roč. Kurzy vedou lektoři jazykové školy Lingea Olomouc. Každý z kurzů 

obsahuje 6 tříhodinových modulů, z nichž se 4 uskuteční v e školním roce 2013/2014 a zbývající dva 2 

ve školním roce 2014/2015. V anglickém jazyce jsou žáci rozděleni na výuku do skupin podle 

příslušnosti ke třídě, v německém jazyce jsou dvě skupiny, z nichž jednu tvoří žáci 8. ročníku a jednu 

žáci 9. ročníku. 

Objednali jsme divadelní představení hrané v anglickém jazyce pro žáky 3. až 9. Roč. Divadelní 

představení se uskuteční 3. 6. 2014. 

Ve sledovaném období proběhla 2 výběrová řízení. Jedno výběrové řízení bylo zaměřeno na vybavení 

učeben cizího jazyka nábytkem pro uložení pomůcek a techniky („Dodávka nábytku k realizaci 

projektů OP VK“). Vítězem tohoto výběrového řízení je firma Ing. Antonín Sekanina PERSO 

International. Ve druhém výběrovém řízení jsme rozhodovali o vhodném dodavateli služeb - 

o cestovní kanceláři, která zajistí realizaci vzdělávacího pobytu žáků 8. a 9. roč. v Portsmouth ve Velké 

Británii. Toto výběrové řízení vyhrála cestovní kancelář Školní zájezdy, s.r.o.  

Přípravy vzdělávacího pobytu jsou v plném proudu (výběr účastníků, informační schůzka pro žáky 

a jejich zákonné zástupce, pořízení reklamních předmětů pro zajištění publicity atd.).  Vzdělávací 

pobyt se uskuteční v termínu od 4. 5. do 10. 5. 2014. 

 

http://vyuka.zsvelkeopatovice.cz/

