
 

 

 

Otevření cesty do Evropy žákům SPŠP-COP Zlín  nejen 

prostřednictvím  jazykových kurzů jejich vyučujících 
 

V rámci zlepšování kvality výuky i zvyšování úrovně vzdělanosti vyučujících jsme se rozhodli vypracovat 

projekt na zlepšení jazykových kompetencí našich učitelů, aby mohli své vylepšené jazykové schopnosti 

uplatnit ke zkvalitňování své odbornosti účastí na různých zahraničních seminářích, webinářích, a 

konferencích. A samozřejmě potřebujeme jazykově vybavené vyučující, kteří by se mohli zúčastnit jako 

pedagogický doprovod našich studentů na zahraničních stážích, např. v anglickém Plymouth, ve 

Schwerinu, kde máme partnery z projektu Leonardo pro strojírenské obory, nebo pro zpracovatelské 

obory v dánské firmě ECCO, pro polygrafické obory v tiskařské firmě v Heidelbergu aj. 

Zajištěním kvalitního jazykového vzdělávání učitelů teoretických i odborných předmětů na základě 

získání zkušeností používání jazyka v zahraničním prostředí,  může naše škola zvýšit kvalitu a inovovat 

přístupy v odborné činnosti a  mezinárodní spolupráci. Učitelé, kteří si díky tomuto projektu budou 

moci zvýšit své jazykové kompetence, mohou dále profesně růst a získají i větší respekt 

u žáků i rodičovské veřejnosti. Tím zvýší celkovou prestiž školy. 

Mezinárodní mobility jsou v ohledu získání praktických zkušeností nenahraditelné jak pro učitele, tak 

pro žáky. Účast v tomto projektu nám rozhodně pomůže ke zvýšení kvality výuky i motivace jak 

studentů, tak pedagogických pracovníků. Multikulturní přístup, pochopení a propojení nejen v rámci 

Evropy, ale i v globálním celosvětovém aspektu, je jedním z hlavních přínosů vzdělávacích mobilit. 

 

Po přípravné schůzce s vedením školy, na které se rozhodlo o náplni tohoto projektu, oslovila 

manažerka projektu vyučující školy a nabídla jim možnost účastnit se jazykových kurzů. Zájem projevilo 

13 vyučujících.  Nejdůležitější potřebou pro účastníky projektu je upevnit si znalost cizího jazyka, k 

čemuž slouží jazykové kurzy, kterých by se chtěli zúčastnit. Angličtina je v dnešní době nedílnou 

součástí našich životů a navíc je spousta  studijních materiálů ve všech oborech vyučovaných na naší 

škole v angličtině nebo němčině.  

Učitelé odborného výcviku se potřebují zdokonalit v německém jazyce, protože ho potřebují na účast 

a komunikaci při výměnných pobytech našich žáků v německy mluvících zemích i  na výuku v německém 

jazyce při pobytu zahraničích žáků na naší škole. Tak jak to prováděli v dřívějších letech jejich 

předchůdci při výměnných pobytech žáků ze Schwerinu v rámci programu LEONARDO. Také potřebují  

komunikovat se zástupci firem při návštěvách veletrhů – Brno a Hannover a v neposlední řadě ke studiu 

technické literatury a manuálů pro potřeby výuky.  

   Učitelé odborných předmětů v teoretickém vyučování potřebují zlepšit své jazykové schopnosti, aby 

se mohli účastnit webinářů a různých školení i kurzů, které často bývají v angličtině, i jako pedagogický 

doprovod pro zahraniční stáže našich žáků. 

 Všichni účastníci potřebují rozvíjet své  jazykové a komunikativní kompetence, poznávat nové, 

inovativní metody výuky i rozšiřovat svůj obzor z hlediska multikulturních vztahů a  procesu globalizace.  

Všichni zúčastnění učitelé se aktivně zajímají o problematiku školy a také díky jejich úsilí při náborových 

aktivitách se pro letošní školní rok přihlásilo na naši školu podstatně více žáků než v minulých letech.  

Jsou velmi zapálení a činorodí, rozhodnutí vytěžit z tohoto projektu pro naši školu maximum, a proto 

se ho hodlají aktivně účastnit. Celkový počet účastníků mobilit je 14.  Většina se již dříve podílela na  

mimoškolních aktivitách v oblasti odborného vzdělávání a všichni by chtěli zdokonalením cizího jazyka 



vylepšit svůj profesní růst a hlavně bychom chtěli našim žákům umožnit účast na zahraničních pobytech 

v rámci odborného vzdělávání. 

 

Tento projekt je zaměřen zejména na osvojení a upevnění jazykových kompetencí učitelů, které poté  

budou využity následujícím způsobem: 

Učitelé odborných předmětů  a IKT v teoretické výuce: 

- doplní své znalosti ke komerčnímu školení pro zlepšení výuky CAD/CAM aplikací, která bývají  

   v angličtině 

- pomůže jim zvládnout webináře, které výrobci CAD/CAM aplikací pořádají v anglickém jazyce   

-  kvalitnější znalost angličtiny jim umožní zúčastnit se konferencí a CAD fór určených pro profesionály,    

   kteří se chtějí dozvědět více o CAD/CAM, CAE a PDM/PLM technologiích, či moderních cloud  

   nástrojích 

- praktické workshopy s tipy a triky je naučí nové postupy, které můžou uplatnit ve své práci učitelů 

   odborných předmětů 

- lepší znalost angličtiny jim přinese možnost seznámit se s nejnovějšími technologiemi pro počítačové 

   navrhování a vzájemně  porovnat zkušenosti i se zahraničními odborníky v tomto oboru 

-  zapojení se do mezinárodních projektů  

-  účast na stínování 

Učitelé odborného výcviku: 

- zlepší svou schopnost komunikovat se zástupci firem při návštěvách veletrhů i při vyjednávání  

   výměnných stáží našich studentů v zahraničních podnicích a školách, s nimiž jsme v kontaktu,  

   a následně jejich účasti na nich. 

U všech zúčastněných bude jejich jazyková průprava velmi hodnotným přínosem pro naši školu, čehož 

v budoucnu hodláme maximálně využít. 

                                                                         Mgr. Kateřina Dvořáková, MBA, koordinátorka projektu 

 


