
  Příloha č. 1

Program pro podporu kvality výuky jazyků v základních školách MČ Praha 17

My ve světě – svět u nás

Cílem podpory je  rozvoj  vzdělávacích funkcí  škol  v oblasti  jazykového vzdělávání  žáků i 
pedagogů a v souvislosti s tím vytvoření multikulturního prostředí na základních školách:

- rozšíření výuky cizích jazyků ze zákona (druhý povinný jazyk na 2. stupni základních 
škol)

- podpora kontinuity pro žáky 1. stupně výuka od 1. třídy (seznamování s angličtinou 
probíhá ve všech mateřských školách)

- zkvalitnění výuky cizích jazyků zvýšením odbornosti pedagogů

- multikulturní dialog - zajištění jazykového vybavení pedagogů pro komunikaci s žáky 
cizinci, i s jejich rodiči, kde by znalost základů např. angličtiny pomohla jejich 
vzájemnému porozumění. Příprava pro multikulturní dialog 

- rozvoj  komunikačních  schopností  žáků  a  poskytnutí  možnosti  rozvíjení  aktivních 
jazykových znalostí v konverzaci s lidmi z těchto zemích.

Hlavním  prostředkem  jsou  zahraniční  studijní  pobytů  žáků.  Podpora  výjezdů  žáků  do 
zahraničí  vychází  z  Programového  prohlášení  Rady.   Tyto  výjezdy  umožňují  žákům 
praktickou výuku jazyka přímo s pedagogy – rodilými  mluvčími.  Využívají  jazyk  ve styku 
s obyvateli (v rodinách) k běžné konverzaci. Seznámení s reáliemi země, jejíž jazyk se učí je 
podnětem k získání vztahu k jazyku.

Prostředkem  doplňujícím,  určeným  pro  podporu  zájmu  o  výuku  druhého  jazyka,  jsou 
krátkodobé pobyty, při kterých mají žáci zejména možnost seznámení s reáliemi země, jejíž 
jazyk se učí jako druhý a využití jazyka v běžném styku s obyvateli.

Dalším prostředkem je podpora rozvoje kvality jazykového vzdělávání na školách zaměřená 
na pedagogy základních škol zřizovaných MČ Praha 17. Tímto prostředkem chce MČ Praha 
17  prohloubit  jazykovou  gramotnost  pedagogů.  I  tato  podpora  vychází  z  Programového 
prohlášení Rady.

Pro rozvoj kvality výuky cizího jazyka je velmi důležitá možnost konverzace v tomto jazyce. 
Výuka  rodilým  mluvčím  rozvíjí  komunikační  schopnosti  žáků  a  poskytuje  jim  možnost 
aktivního rozvíjení jejich jazykových znalostí.



Cílové skupiny:

- Žáci základních škol bez ohledu na jejich bydliště, (jsme spádovou oblastí pro 2. 
stupeň MČ Praha - Zličín a do našich škol dochází žáci z okolních menších obcí)

-  Pedagogové základních škol (zkvalitnění jazykových dovedností, rozvoj komunikace 
s žáky cizinci i jejich rodiči)

- Základní školy samotné (posílení postavení ve společnosti díky vzrůstající kvalitě 
výuky)

- Občané a zejména rodiče žáků (snížení počtu žáků odcházejících mimo MČ Praha 
17) 

Oblasti podpory MČ Praha 17:

1 Zahraniční studijní a krátkodobé poznávací pobyty žáků v průběhu školního roku 

2 Podpora vzdělávání pedagogů v oblasti cizích jazyků 

3 Výuka cizího jazyka rodilým mluvčím

Podpora je určena pro žáky a pedagogy základních škol zřizovaných MČ Praha 17. 
Nárok na příspěvek pro žáka i pedagoga škola může být uplatněn jen jedenkrát 
v kalendářním roce a nesmí čerpat podporu z žádného jiného programu Letiště Praha 
a. s. 


