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Základní dlouhodobé cíle 

• Škola podporuje rozvoje jazykových kompetencí pedagogických pracovníků. 

• Škola podporuje rozvoje jazykových kompetencí žáků na úrovni komunikace. 

• Škola vyučuje v anglickém jazyce ve všeobecně vzdělávacích předmětech v oboru 

Inspirace a poznání v souvislostech, 

• Škola vyučuje v anglickém jazyce ve všeobecně vzdělávacích předmětech metodou CLIL 

v ostatních oborech. 

• Škola integruje Europass do osobního portfolia pedagogických pracovníků i žáků. 

• Škola podporuje tvorby mezikulturních vazeb žáků a učitelů školy. 

• Škola podporuje mezinárodní spolupráce s se školami ze zahraničí. 

• Škola vytváří předpoklady pro uplatnění absolventů školy na evropském pracovním trhu. 

Realizace cílů 

1. Podpora rozvoje jazykových kompetencí pedagogických pracovníků 

• Škola podporuje vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti jazykových kompetencí 

a jejich profesního rozvoje, 

• škola zajišťuje ped. pracovníkům studium cizího jazyka v kurzech pořádaných v rámci 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 

• škola nabízí a spoluzajišťuje ped. pracovníkům účast na výukových pobytech, kurzech a 

školeních v zahraničí a programech zahraniční mobility, 

• škola systematicky podporuje celoživotní vzdělávání zaměstnanců školy. 

2. Podpora rozvoje jazykových kompetencí žáků na úrovni komunikace 

• Škola zajišťuje pro své žáky jazykovou výuku vedenou aprobovanými učiteli jazyků, 

• škola organizuje zahraniční exkurze, besedy, projekce filmů atd. 

• zahraniční pobyty a krátkodobé výjezdy do zahraničí, např. v rámci partnerství nebo v 

projektu Euroweek, 

• škola realizuje projekty s rodilými mluvčími a lidmi, kteří žijí v zahraničí, 

• škola umožňuje žákům studijní pobyty v zahraničí, 

• škola je partnerem a oficiálním testovacím centrem University of Cambridge a umožňuje 

žákům složení mezinárodní jazykové zkoušky, 



 

 

3. Výuka v anglickém jazyce ve všeobecně vzdělávacích předmětech 

v oboru Inspirace a poznání v souvislostech 

• škola ve spolupráci se zřizovatelem vyučuje v anglickém jazyce ve 4letém studijním 

oboru s výukou v anglickém jazyce a mezinárodní maturitní zkouškou, které ve 3. a 4. 

ročníku integruje vzdělávací systém International Baccalaureate Diploma Programme.  

4. Výuka v anglickém jazyce ve všeobecně vzdělávacích předmětech 

metodou CLIL v ostatních oborech. 

• škola integruje cizí jazyk do výuky předmětů v ostatních oborech (metodou CLIL). 

5. Integrace Europassu do osobního portfolia pedagogických pracovníků 

i žáků 

• Zaměstnanci jsou průběžně seznamováni s iniciativou Europass: http://europass.cz, 

• zaměstnanci získávají dodatky k diplomu, zpracovávají si Evropský pas dovedností a 

Evropský jazykový pas, 

• škola připravuje s žáky jejich Životopis, Jazykový pas a Evropský pas dovedností 

• škola žákům poskytuje Dodatek k osvědčení, 

• škola učí orientovat své zaměstnance a žáky orientovat se v Evropském rámci kvalifikací 

– EQF, 

• škola připravuje k projekty v rámci programu Erasmus+, vyhledává další příležitosti, 

• škola průběžná realizuje jazykových pobytů učitelů v zemích EU. 

6. Podpora tvorby mezikulturních kompetencí a mezinárodních vazeb 

žáků a učitelů školy 

• Škola umožňuje poznávání kultur menšin, žijících na území ČR, 

• škola vytváří podmínky k utváření postojů, hodnot, samostatnosti a zodpovědnosti žáků 

školy v rámci kultury, v níž žijeme, 

• škola podporuje a umožňuje získávání informací o odlišných kulturních hodnotách 

prostřednictvím médií a moderních informačních technologií, 

• škola dále zajišťuje získávání informací o jiných kulturách v rámci vyučovaných 

předmětů, 

• škola podporuje aktivity dalšího profesního rozvoje v zahraničí – odborné konference, 

stínování, studium zahraniční literatury a periodik, 

• škola organizuje exkurze v zahraničních školách, zajišťuje návštěvy v naší škole 

• škola podporuje setkávání žáků se žáky partnerských škol formou výměnných pobytů 

(Trnava – Slovensko, Münsingen, Nittenau – Německo, Elverum – Norsko, Aveiro – 

Portugalsko). 

http://europass.cz/


 

 

7. Vytváření předpokladů pro uplatnění absolventů školy ne Evropském 

trhu práce 

• Škola věnuje pozornost kvalitě jazykové výuky, 

• škola seznamuje žáky s požadavky evropského trhu práce, 

• škola poskytuje žákům dokumenty v rámci aktivity Europass (viz výše), 

• škola vydává Dodatek k osvědčení (Dokladu o dosaženém vzdělání), 

• škola postupně zavádí moderních metod práce ve výuce cizích jazyků pod vedením 

kvalifikovaných pedagogů, 

• škola se začíná orientovat na podporu získávání „soft skills“, tak aby její absolventi byli 

flexibilní, ochotní se neustále učit a přizpůsobovat své kompetence požadavkům trhu 

práce, 
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