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Souhrnné informace o realizaci projektu 

V rámci Výzvy č. 56 projektu „Vzdělávání pro život 2“ jsme ve škole realizovaly 
klíčovou aktivitu 01 Čtenářské dílny a 04 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro 
žáky. Celkové výdaje projektu byly 974 092,00 Kč (z toho 944 092,00 Kč z OP VK a 
30 000,00 Kč příspěvek žáků, kteří se zúčastnili jazykově-vzdělávacích pobytů). Cíle 
aktivit byly naplněny. Projekt byl realizován v plném rozsahu. 

Čtenářské dílny 

Popis realizace: 

1. Čtenářské dílny v maturitních oborech 

Škola zavedla Čtenářské dílny v maturitních oborech – tř. SČ3A a tř. HT2 (2. a 3. 
ročník). Byly vytvořeny 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané 
ročníky (2. a 3. ročník) na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů 
obsahoval popis deseti Čtenářských dílen na školní rok. V průběhu trvání projektu 
proběhlo v každém ze dvou ročníků 10 Čtenářských dílen. Současně byly zajištěny 
materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: nákup 169 kusů knih (tř. 
SČ3A – 65 ks knih, tř. HT2  - 104 ks knih) v papírové podobě a nákup 8 ks 
elektronických čteček. 



2. Čtenářské dílny v Praktické škole dvouleté  
 

Škola zavedla Čtenářské dílny v oboru vzdělání Praktická škola dvouletá – tř. PŠ1A a tř. 
PŠ2A (1. a 2. ročník). Byly vytvořeny 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 
vybrané ročníky (1. a 2. ročník) na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou 
tematických plánů obsahoval popis deseti Čtenářských dílen na školní rok. V průběhu 
trvání projektu proběhlo v každém ze dvou ročníků 6 Čtenářských dílen. Současně byly 
zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: nákup 159 kusů 
knih (tř. PŠ1A – 64 ks knih, tř. PŠ2A  - 95 ks knih) v papírové podobě a nákup 8 ks 
elektronických čteček. 

 
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 

Popis realizace: 

Škola uskutečnila pro žáky 2 krátkodobé jazykově-vzdělávací pobyty v zahraničí. Jeden 
pobyt pro 40 žáků (tzn. pro 4 skupiny po 10 žácích) ve velké Británii s Lodínem a další 
pobyt pro 20 žáků (tzn. pro 2 skupiny po 10 žácích) v Německu v Mnichově. Žáci 
absolvovali jazykovou výuku v rozsahu 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámili se 
s významnými reáliemi příslušného místa. Cílovou skupinou byli žáci SŠ, kteří studují 
cizí jazyk, který je úředním jazykem v navštívených zemích (anglický jazyk – Velká 
Británie, německý jazyk – Německo). Žáci obdrželi osvědčení o absolvování výuky 
v zahraničí. Pro zajištění aktivity byla vyhlášena veřejná zakázka.  
Jazykově-vzdělávací pobyty měly přispět k přípravě žáků na aktivní život v multikulturní 
společnosti, k postupnému zvládnutí mluvených projevů a vytváření kompletní 
komunikativní kompetence k dorozumění se v situacích každodenního osobního i 
pracovního života. Tento cíl byl jednoznačně naplněn a pobyty byly jak žáky, tak i 
pedagogickým dozorem hodnocen velmi pozitivně. 
 

1. Jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky a pedagogický dozor - Velká Británie 
s Londýnem 
 

Zajišťovala CK: Inex - cestovní kancelář s.r.o., Divadelní 6, 301 00 Plzeň (vítěz veřejné 
zakázky) 
Termín: 22.11.2015 - 28.11.2015 
Účast: 4 skupiny (4 x 10 žáků a 4 x pedagogický dozor) 
Jazyková výuka: 9 vyučovacích hodin za pobyt v jazykové škole: St. Giles College, 1-3 
Marlborough Place, Brighton, BN1 1UB 

Navštívené reálie: 



Během pobytu navštívili žáci a pedagogický dozor historicky významná a turisticky 
atraktivní místa jako jsou například: 

• Canterbury - návštěva a prohlídka místní významné katedrály, 

•  Brighton - Královský pavilon krále Jiřího IV., Mořské Aquacentrum Sea Life Centre, 

• Hastings - přístav s nesmírnou historickou důležitostí pro celý vývoj Spojeného 
království, 

• Seven Sisters - procházka v přírodním parku křídových útesů, 

• Portsmouth - přístavní město, prohlídka královského námořního muzea Royal Naval 
Museum. vlajkové lodi Vicory admirála Nelsona, prohlídka muzea věnovanému vraku 
lodi Mary Rose, která patřila do válečného programu krále Jindřicha VIII., 

• Londýn - prohlídka nejvýznamnějších monumentů a pamětihodností: návštěva centra 
Londýna, Westminster Abbey, budov Parlamentu, Big Ben, Downing street, 
ministerstvo obrany, park St. James, Buckinghamský palác, náměstí Piccadilly, 
Trafalgarské náměstí, tradiční londýnský trh v Covent Garden. 
 

Žáci mohou své poznatky a zážitky z prohlídky těchto významných míst a 
pamětihodností využít u maturitní zkoušky z anglického jazyka a při svém dalším studiu. 

Pedagogický dozor: 
Mgr. Blanka Broskevičová – vedoucí jazykově-vzdělávacího pobytu 
Mgr. Jana Adamčíková 
Alexej Jesenovskij 
Mgr. Michal Urban 

 

2. Jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky a pedagogický dozor - Německo – 
Mnichov 
 

Zajišťovala CK: GATTOM-M.T.G.s.r.o., Ostravská 557, 735 41 Petřvald (vítěz veřejné 
zakázky) 
Účast: 2 skupiny (2 x 10 žáků a 2 x pedagog. dozor) 
Jazyková výuka: 9 vyučovacích hodin za pobyt v jazyk. škole: Alinguas Sprachschulle 
München, ulice Hohenzolle rnpl.5, 807 96 Mnichov 

Navštívené reálie: 
Během pobytu navštívili žáci a pedagogický dozor historicky významná a turisticky 
atraktivní místa: 

• procházka bohémskou čtvrtí Schwabing, Gärtnerplatz, Anglickým parkem, 
návštěva katedrály Frauenkirche, trhu Viktualienmarkt, 



• návštěva zámku Nymphenburg s krásnou botanickou zahradou, 

• návštěva Olympijského stadionu a impozantního olympijského parku, návštěva 
muzea BMW Welt, 

• návštěva královského pohádkového zámku na úpatí bavorských Alp – 
Neuschwanstein.    

Pedagogický dozor: 
Mgr. Marta Témová -  
Mgr. Lenka Trembačová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Ostravě dne 31.12.2015                         Mgr. Eva Sedlačíková, manažerka projektu 


