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V tomto období pokračovala tvorba vzdělávacích materiálů pro aplikaci metody CLIL ve 
výuce výtvarné výchovy ve 4. a 5. roč.. Na konci července 2013 již bylo vytvořeno  13 
materiálů pro žáky 4. roč. a 10 materiálů pro žáky 5. roč. Tyto materiály budou využívány 
ve výuce od školního roku 2013/2014. Dále pokračovala tvorba vzdělávacích materiálů do 
výuky anglického jazyka ve 4. a 5. roč. 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. Do konce července 
bylo vytvořeno 29 vzdělávacích materiálů pro žáky 4. roč. a 24 vzdělávacích materiálů pro 
žáky 5. roč. Vytvořené materiály budou využívány v běžné výuce anglického jazyka od 
začátku nového školního roku. Od července jsou vytvářeny materiály k aplikaci anglicky 
psané beletrie ve výuce anglického jazyka v 6. a 7. roč. a pokračuje tvorba těchto 
materiálů pro žáky 8. a 9. roč. Pro stejné ročníky vznikají rovněž  e-learningové materiály 
do anglického jazyka. Ke konci července bylo vytvořeno celkem 14 materiálů do anglické 
beletrie a 24 e-learningových materiálů. V květnu až červenci pokračovala také 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.  Celkově je zatím vytvořeno  8 e-learningových materiálů do 
německého jazyka a 3 materiály pro realizaci miniprojektů v německém jazyce. Také 
materiály vytvořené pro žáky 2. stupně  budou využívány ve výuce ve školním roce 
2013/2014 a dalších letech.

V rámci  2. části výběrového řízení byli pedagogové zajišťující tvorbu vzdělávacích 
materiálů vybaveni služebním notebookem, aby se mohli na výuku kvalitně připravovat.  Do 
jedné učebny na 1. stupni a jedné učebny na 2. stupni byla dodána multifunkční zařízení 
pro tisk, skenování i kopírování.

Po provedení průzkumu trhu jsme objednali učebnice do německého a anglického jazyka a 
publikace zvolených titulů anglické beletrie, které budou žáci ve výuce používat od 
školního roku 2013/2014.

3 pedagogové absolvovali školení zaměřená na inovativní metody ve výuce anglického nebo 
německého jazyka. Všichni pedagogové zapojení do projektu se zúčastnili školení v práci 
s programem Moodle v celkovém rozsahu 20 výukových hodin a 2 pedagogové byli 
proškoleni jako správci tohoto programu.



Koncem srpna a začátkem září proběhne průzkum trhu na zajištění kurzu s rodilým 
mluvčím, který absolvují žáci v anglickém a německém jazyce ve školním roce 2013/2014 a 
v 1. pololetí školního roku 2014/2015.


