
Zpráva z jazykově-vzdělávacího pobytu 
(Šablona č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky)

Základní informace o projektu

Číslo Prioritní osy: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1

Příjemce: Základní  škola a mateřská škola,  Okna, okres
Česká Lípa

Název projektu: Škola  s  okny  dokořán,  rozvoj  čtenářství  a
výuky AJ

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1429

Základní informace o zahraničním jazykovém kurzu pro učitele

Termín realizace pobytu: 26. 10. - 1. 11. 2015

Místo konání pobytu: Velká Británie, Oxford

Název  instituce,  ve  které  probíhal
jazykový kurz:

Embassy English Oxford

Podrobný popis  jazykově-vzdělávacího pobytu

Obsah  jazykově-vzdělávacího pobytu:

Jazykově-vzdělávací pobyt se skládal z účasti na jazykovém kurzu v rozsahu 9 hodin výuky
( 3 hodiny ve třech dnech ) a  poznávání reálií Velké Británie.

Stručný popis jazykového kurzu: Jazykový kurz probíhal ve třech dnech ( odpolednech )
v celkovém rozsahu 9 hodin ( 3 hodiny denně ). Žáci
pracovali ve skupině o počtu deseti studentů. Při výuce
se zaměřovali na témata : živočichové, reálie ( země,
města )  a  tradici  Hallowenn. Při výuce byla hodně
využívána skupinová práce a  práce ve dvojici. Důraz
byl  kladen na spolupráci a komunikaci.  Žáci si  také
vytvářeli  názorné  pomůcky.  Kurz  byl  žáky  vnímán
velmi  pozitivně,  mladý  učitel  si  získal  jejich  velké



sympatie  a  motivoval  je   k  používání  anglického
jazyka.

Stručný  popis  aktivit  vedoucích
k  seznámení  žáků  s  reáliemi
dané země

Žáci  v  rámci  seznámení  s  reáliemi  Velké  Británie
navšívíli : 

město  Londýn  –  Westminster  Abbey,  Houses  of
Parlament,  Big  Ben,  Downing  Street,  Trafalger
Square, London Eye, hrad Tower

venkovskou  oblast  Cotswolds  (Stow-on-the-  Wold,
Bourton-on-the-Water )

největší  středověký hrad ve Velké Británii  -  Warwick
Castle

nejstarší prehistorickou památku - Stonehenge

město Oxford – Carfax Tower, Christ Church College,
Radcliff Camera

Zhodnocení  jazykově-
vzdělávacího pobytu obecně a ve
vztahu  k  naplnění  ŠVP
konkrétní školy

Jazykově-vzdělávací  pobyt  měl  přispět  k prohloubení
jazykových dovedností v anglickém jazyce, ke zvýšení
motivace  žáků  k  výuce  angličtiny  a  k  rozšíření
vědomostí v oblasti poznávání reálií Evropy. 

Tyto cíle jazykově-vzdělávací pobyt naplnil.

Čestně prohlašuji, že se žáci vyslaní na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt dle

přiloženého seznamu, skutečně účastnili výuky cizího jazyka v souladu s podmínkami

stanovenými v šabloně č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

V  Oknech dne 28. 12. 2015

Jméno statutárního orgánu/oprávněné žádajícího subjektu : 

Mgr. Iveta Myšková

Podpis statutárního orgánu/oprávněné osoby/razítko: ……………………………………

Přílohou  tohoto  formuláře  je  seznam  žáků,  kteří  se  zúčastnili  zahraničního  jazykově-
vzdělávacího pobytu.


