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1. Úvod 

 

Vážené kolegyně a kolegové, 

představujeme Vám publikaci, která je součásti programu Erasmus+ projektu „Integrace 

metody CLIL do výuky na střední škole“. Realizovaný projekt se skládá ze dvou aktivit a to 

z absolvování jazykového a metodického kurzu v Dublinu (Irsko) a ze zapojení pracovních 

skupin učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů do týdenních zahraničních mobilit na 

Slovensku, Itálii a v Nizozemí. 

Aktivita A1 – jazykový a metodický kurz – vycházela ze zapojení 3 učitelů všeobecně 

vzdělávacích předmětů. Ti se v srpnu 2017 zúčastnili 12-denního jazykového a metodického 

školení v Dublinu. Hlavním cílem bylo zlepšení a zdokonalení komunikace a znalosti v AJ, 

osvojení didaktiky integrační metody CLIL a dalších výukových metod. Následovně se 

zúčastnili mobility na zahraniční škole, kde "stínováním" a "přímou výukou" upevnili již 

získané poznatky. 

Aktivita 2 – "stínování" a "přímá výuka" – vycházela ze zapojení 7 učitelů všeobecně 

vzdělávacích předmětů, zahrnovala týdenní pracovní mobilitu na zahraničních školách (Itálie, 

Slovensko a Nizozemí). Výběr hostitelských organizací byl podřízen srovnatelné úrovni 

vzdělávání, dostatečnou nabídkou vzdělávacích předmětů, preferovali jsme školy, se kterými 

jsme v minulosti úspěšně spolupracovali, a které nám poskytly optimální podmínky vzhledem 

k zaměření projektu.  

Pracovní program účastníků mobility v Itálii – "Liceo scientifico statale Leonardo da 

Vinci" v Sora zahrnoval účast v přímé výuce a náslechy. Mobility se zúčastnili dva učitelé, kteří 

absolvovali jazykový kurz v Dublinu a své poznatky mohli prověřit v praxi. Účast na "přímé 

výuce" byl velkým přínosem nejenom pro naše učitele, ale také pro žáky a učitele italské školy. 

Ve výuce byly aplikované, kromě metody CLIL, také jiné didaktické metody např. 

brainstorming, metoda interview. 

Pracovní program účastníků mobility na Slovensku – "Stredná zdravotnická škola" 

v Bratislavě zahrnoval 19 náslechových hodin, 1 hodinu účasti v "přímé výuce" a 10 hodin 

strávili naši učitelé v přímém školním provozu, seznámili se se systémem a provozem školy 

a úrovní poskytovaného vzdělání. V "přímé výuce" se zaměřili na českou literaturu – Franz 

Kafka a Jan Neruda. 

Pracovní program účastníků mobility v Nizozemí – "Stichting LVO" ve Venray 

obsahoval účast učitelů na 20 náslechových hodinách podle aprobace a 10 hodin strávili 

v přímém školním provozu – seznámili se se systémem a provozem školy i úrovní 

poskytovaného vzdělání. V průběhu mobility se učitelé v přijímací organizaci seznámili se 

systémem vzdělávání v dané zemi, včetně jeho koncepce a realizací moderních vyučovacích 

metod, které vedly k zefektivnění a zkvalitnění vlastní pedagogické praxe a organizaci práce. 
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Publikace zahrnuje koncepci vzdělávání v dané zemi, charakteristiku školy, systém 

organizace a řízení, provoz školy, podmínky žáků ke vzdělání, studijní obory a jejich obsah. 

Součásti publikace jsou vybrané ukázky z náslechových a odučených hodin a také postřehy 

účastníků jednotlivých mobilit. 

Projekt „Integrace metody CLIL do výuky na střední odborné škole významně přispěl 

k získání nových pedagogických zkušeností, rozvoji jazykových a osobnostních kompetencí, 

získání poznatků o odlišných vzdělávacích systémech, zvýšil motivaci k výkonu učitelské 

profese a pozitivnímu ovlivnění úrovně vzdělání na naší škole. 

Publikace je v elektronické podobě určená středním odborným školám v ČR a naší 

snahou je přiblížit poznatky a zkušenosti z jednotlivých mobilit dalším pedagogům. 

Děkujeme partnerským školám za umožnění realizace mobilit, za vstřícný přístup 

a spolupráci. 

 

Partnerské organizace: 

Irsko – ATC Language school, Dublin 

Slovensko – Stredná zdravotnická škola, Bratislava 

Itálie – Liceo scientifico statale Leonardo da Vinci, Sora 

Nizozemí – Raayland College, Venray 

 

RNDr. Darina Balická 
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2. Vzdělávání v jednotlivých zemích 

2.1 Aktivita č. 1 – Jazykový a metodický kurz v Dublinu (Irsko) 

Autor: Mgr. Kristína Chaloupková Kasabjanová 

ATC LANGUAGE SCHOOL v Dublinu je mezinárodní jazyková škola, která nejen 

připravuje zahraniční studenty na univerzitní studium, ale zároveň má širokou nabídku 

postgraduálních jazykových kurzů pro učitele angličtiny. Škola má 3 pobočky: 1. Bray School, 

Dunluice House Strand Road, Bray, Co.Wicklow, 2. Dublin School, 34-35 South William 

Street, Dublin 2, Ireland a 3. Winchester School, Beaufort House, 49 Hyde St. Winchester 

SO23 7DX. Škola byla založená roku 1973 a nabízí studentům vzdělávání zaměřené na získání 

znalostí, dovedností a schopností potřebných pro udržitelnost úrovně jazykového vzdělávání 

v neanglicky mluvících zemích. ATC LANGUAGE SCHOOL věnuje velkou pozornost 

aktualizaci potřeb studentů různých věkových kategorií, jejich problémům spojených s neustále 

se měnícími komunikačními a gramatickými tendencemi vyvíjejícího se jazyka. Studium je 

zaměřeno na prohlubování vztahu mezi klasickým vnímáním jazyka a moderními způsoby 

používání slovních obratů, frázových sloves, neologizmů a dalších produktů kreativní lidské 

interakce. 

 

Život školy 

Budova školy se nachází v centru Dublinu a je součásti bloku historických budov 

v ul. South William Street. Škola má přízemí a 3 patra. Celkem je ve škole 16 učeben a jednu 

společenskou místnost, kde se nachází 3 oddělené plochy: kuchyňka s jídelnou, počítačová 

místnost a lounge bar. Vedení školy sídlí v nejvyšším patře. 
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Jazykové kurzy pro učitele  

V termínu od 14. 8. do 25. 8. 2017 učitelé z naší školy: Mgr. Kristina 

Chaloupková Kasabjanová, Mgr. Pavla Dvořáková a Mgr. Ivan Krejčí absolvovali intenzivní 

kurz angličtiny na ATC language school v Dublině. V dopoledních hodinách probíhalo 

intenzivní vyučování anglické konverzace a gramatiky. Odpolední hodiny byly zaměřené na 

metodiku vyučovací metody CLIL. V rámci intenzivního kurzu angličtiny Mgr Kristina 

Chaloupková Kasabjanová absolvovala 40 h (úroveň C1), Mgr. Pavla Dvořáková 52 h (úroveň 

B2), Mgr. Ivan Krejčí 45 h (úroveň A2). 

Vyučování probíhalo dle učebnice English File, third edition. Dle jazykové úrovně 

náročnost basic pro (A1, A2), pre-intermediate (B1, B2) a Advanced (C1, C2). Každá skupina 

měla 2 učitele, kteří vedli hodiny dle své specializace. Učitel Dean měl více moderní přístup, 

Thomas byl více zaměřen na diskuze a články, hlavně historické a politické. 

Používané vyučovací metody v průběhu každé dvouhodinovky: 

• komunikace v angličtině (čtení textů a aktuálních článků z novin a následná práce ve 

dvojicích, diskuze) 

• poslechová cvičení (Interview, písničky) 

• lexikální přístup – slovní zásoba (doplňování slov do cvičení, tabulek) 

• gramatika (většinou doplňovací cvičení) 

• výslovnost (hry – Battleships, pronunciation cards) 

Prezentace metody CLIL: 

Metodika CLIL byla prezentována formou prezentace za využití programu PowerPoint 

a praktických cvičení. Celkově jsme absolvovali 6 hodin (vždy po dvou hodinách odpoledne). 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) je vyučovací metoda, která se liší od 

klasických metod vyučování cizích jazyků svým přístupem ke vzdělávání jako takovému. 

V rámci této metody je vyučován obsah nejazykového předmětu a současně jsou rozvíjeny 

kompetence v cizím, případně druhém jazyce. Je tedy typický pro svou dualitu cílů, čímž se 

odlišuje od běžných hodin vyučovaných v mateřském jazyce žáků, ale také od hodin cizích 

jazyků. 

Metoda CLIL stanovuje přesnou strukturu hodiny: 

1. Práce s textem (Před – čtení a čtení). Studentům se poskytuje slovník formou 

vysvětlení slov v angličtině (nebo jiných jazycích). 

2. Identifikace a organizace znalostí (Post – čtení). Studenti vytváří diagram, sestavují 

posloupnost událostí, dělí informace dle kategorií, doplňují vývojové diagramy atd. 

3. Jazyková identifikace (Produkce). Studenti reprodukují přečtenou informaci svými 

vlastními slovy. Tento úkol mohou splnit formou práce ve skupinách nebo formou 

prezentace před celou třídou. 
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Příprava hodiny CLIL 

Vyučovací hodina s aplikaci metody CLIL vyžaduje náročnější přípravu, vyučující musí: 

1. Určit hlavní spojení mezi nutným jazykovým materiálem a obsahem informačního 

textu. 

2. Připravit doplňkové strategie: grafy, diagramy, mapy. 

3. Sestavit dostatek úkolů pro studenty (sekvenční, informační) a odpovídající vysvětlivky 

(jakým způsobem mají pracovat s informacemi s použitím angličtiny). 

4. Připravit půdu pro aktivní učení – dlouhé písemné zadání přednést formou projektu. 

Čtení podpořit interaktivními a komunikačními úkoly a spojit s aktivním zadáním. 

5. Naplánovat zvýšení úrovně koncepční kontroly: Chápou studenti správně význam slov? 

Umějí použit slova ve vlastním kontextu? Umějí předat spolužákům dostatečně jasně 

význam textu? 

6. Připravit vizuální pomocné materiály, logické vývojové diagramy, konverzační rámce, 

metody přípravy před lekci. 

7. Předvídat jazykové komplikace studentů v plánovaném tématu. 

Příklad hodiny CLIL: 

1. Příprava ke čtení: 

 „Tady jsou slova, která budete potřebovat pro pochopení textu“ (Promítat nebo sepsat) 

 Podat vysvětlení v angličtině a následně zjistit zpětnou vazbu 

 Pokud není jasné ukázat na obrázku 

 Samostatné čtení textu. 

 

2. Identifikace a organizace znalostí (Post - Čtení) 

 Po přečtení textu ukázat diagram s doplněním nových slov 

 Zapnout poslech a studenti doplní slova dle skupin nebo významu 

 Přečíst nebo poslechnout text a určit místo dění/účastníky. 

 Doplnit mezery v textu 

 

3. Jazyková identifikace (Produkce): 

 Kombinace přídavných a podstatných jmen, částí vět, termínů. 

 Hra na slova (uhodnout, o co jde) 

 20 otázek (s použitím aktivního slovníku) 

 TRIVIA Search – „co víš“ a „co nevíš“ 

 Dotazníky 

 Rolové hry 

 Rozdělení větších textů na části a každý student vysvětlí svými slovy co nejlépe každou 

část (navazování). 
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Celý pobyt bych zhodnotila jako zajímavou zkušenost spolupráce na vyvíjejících se 

projektech Evropské Unie. Irští kolegové jsou na tom stejně jako čeští učitele – přináší do 

vzdělávání vlastní zkušenosti a myšlenky. Není možné tvrdit, že je jen jedna správná kombinace 

metodik, existují jen modifikace a uzpůsobení určitých úkolů. Vše záleží na studentech, jejich 

požadavcích a znalostech. 

 

 

 

Hodnocení mobility účastníky 

Mgr. Pavla Dvořáková: 

„V srpnu 2017 jsem se účastnila v rámci Erasmu+ jazykového pobytu v hlavním městě 

Irska – Dublinu. Kurz se konal v režii jazykové školy ATC language school , která nám byla 

do projektu doporučena italskými kolegy, kteří již mají s touto školou mnohaleté pozitivní 

zkušenosti. 

Jazykový kurz byl 12-denní. První týden jsem absolvovala v rámci skupiny B1+, kde 

jsme pracovali s učebnicí Cutting edge Intermediate. Výuka probíhala dopoledne s jednou 

přestávkou na svačinu. Využívali jsme k učení texty z učebnice, gramatická cvičení, ale i hand-

outy připravené dvěma vyučujícími. Dále se k výuce využívala metoda brainstormingu, hry na 

upevnění a rozšíření slovní zásoby. V druhém týdnu jsem byla ve skupině B2, kde se pracovalo 

s učebnicí Cutting edge upper-intermidiate. Výuka probíhala obdobně jako ve skupině B1+ jen 

s malým rozdílem, v této skupině už bylo možné s ostatními studenty diskutovat na různá 

témata. Vyjadřovali jsme se třeba k politické situaci v Irsku, nebo jsme uváděli rozdíly mezi 

Českou republikou a rodnými zeměmi dalších účastníků kurzu. 
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V odpoledních hodinách jsme se jako pedagogové účastnili seminářů přibližující 

výukovou metodu CLIL. Dostalo se nám výkladu a také mnoha materiálů, které se dají použít 

jako inspirace pro využívání metody CLIL v běžné výuce. Kromě této metody jsme se 

seznámili také s efektivním využíváním a tvorbou slovníčků, které mohou studenti používat 

v rozličných předmětech. Dále jsme se mohli inspirovat při tvorbě pracovních listů a hlavně při 

výběru vhodných textů s různou úrovní náročnosti. 

Celý kurz bych zhodnotila pozitivně. Sice mi přišlo, že byla jazyková škola ATC vhodná 

spíše pro dlouhodobější studium angličtiny, ale rozhodně jsem se v Irsku rozmluvila, naučila 

jsem se nějaká nová slovíčka z oblasti hovorové angličtiny a hlavně, poznala jsem jinou kulturu 

a styl života.  
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2.2 Aktivita č. 2 – Mobility v jednotlivých zemích EU – Slovensko, 

Itálie, Nizozemsko 

2.2.1 Stredná zdravotnická škola, Bratislava, Slovensko 

Autor: Mgr. Ilona Šiklová, Mgr. Karel Čumpelík 

Střední zdravotnická škola v Bratislavě se nachází na dosah centra města v sídlištní 

oblasti Bratislava-Ružinov. Skladbou svých studijních oborů je slovenským unikátem. Od 

počátku své existence 18. února 1960 je jednoznačně zaměřena na přípravu zdravotnických 

pracovníků technického směru. Nese proto celá léta břemeno extrémní finanční náročnosti při 

zajišťování vyučování, především praktického. 

 

Ve škole vyučuje 49 interních a 163 externích učitelů. Problémy žáků, rodičů nebo 

učitelů pomáhá řešit výchovný poradce a školní psycholog. Protidrogovou prevenci zajišťuje 

její koordinátor. Pracuje zde žákovská školní rada, funguje školní rádio Plazma, žáci vydávají 

školní časopis Vita Nostra, věnují se středoškolské odborné činnosti, zapojují se do soutěží 

Expert, Matematický klokan, v minulosti MAKS. K vypůjčení studijní a jiné literatury je 

k dispozici školní knihovna.  
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Nabízené obory  

Škola v současnosti nabízí 11 oborů v denní i v externí formě: 

• Asistent výživy 

• Farmaceutický laborant 

• Masér 

• Oční optik 

• Ortopedický technik 

• Zdravotnický laborant 

• Zubní asistent 

Počínaje školním rokem 2008/2009 se žáci každého studijního oboru vzdělávají podle 

vlastního školního vzdělávacího programu. Jako jediná zdravotnická škola na Slovensku od 

1. ročníku vyučuje všechny žáky dva cizí jazyky - 

anglický, německý nebo francouzský. Kromě toho 

se všichni studenti učí i latinský jazyk, a to jeden 

školní rok, obvykle první. Kromě odborných 

předmětů, které jsou v jednotlivých oborech přísně 

specifické, se ve škole vyučují všeobecně 

vzdělávací předměty společenskovědní, 

přírodovědné a tělesná a sportovní výchova. 

Kromě povinných si žáci mohou vybrat 

i nepovinné předměty. Z nich se nejčastěji vyučuje 

konverzace v cizím jazyce. 

Prostory 

V budově školy se vyučuje v 13 učebnách, 

z nichž je 8 odborných. Odborné učebny jsou 

zařízeny na výuku anatomie a fyziologie, 

ošetřovatelství a první pomoci, farmakologie, 

cizích jazyků, slovenského jazyka a literatury, 

dějepisu a občanské nauky. Čtyři učebny jsou 

vybaveny vestavěným dataprojektorem a další dva dataprojektory jsou přenosné. 

Laboratoře a další vybavení 

Praktické cvičení se ve škole 

realizují v 20 školních laboratořích, 

dílnách a cvičných kuchyních. Asistenti 

výživy využívají cvičnou kuchyni, 

farmaceutičtí laboranti čtyři laboratoře. 

Na praktické cvičení zdravotnických 

laborantů se ve škole nacházejí tři 

laboratoře. Maséři a diplomovaní 

fyzioterapeuti mají praktické cvičení ve 
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dvou cvičných místnostech a v jedné odborné učebně, ortopedičtí technici mají dvě speciální 

učebny. Oční optici využívají pro praktické vyučování dvě laboratoře. V roce 2008 byla 

realizována rekonstrukce laboratoře farmakognosie z prostředků neinvestičního fondu 

EDUCATIO a nové zařízení včetně přístrojů bylo získáno z prostředků projektu Acumed. 

Kromě toho jsou v budově školy i dvě cvičné zubní ordinace s laboratoří pro zubní asistenty. 

Ambulance mají nové přístroje a zařízení získané také z prostředků projektu ESF. Škola 

disponuje také odbornou učebnou informatiky s lokální sítí tvořenou 13 počítači s připojením 

na internet. Tělesná a sportovní výchova, kondiční příprava a rekondičně-relaxační cvičení se 

vyučují v tělocvičně, posilovně nebo na víceúčelovém hřišti s umělým trávníkem. Tělocvična 

a posilovna jsou vybaveny šatnami, toaletami a sprchami. 

Odborná praxe 

Odbornou praxi vykonávají žáci v nemocnicích, v lékárnách, laboratořích, zubních 

ambulancích, očních optikách a v provozech ortopedické protetiky. Žáci denního čtyřletého 

studia absolvují praktická cvičení v terénu v 3. a ve 4. ročníku a žáci studijního oboru 

diplomovaný fyzioterapeut v 1., 2. a 3. ročníku. 

Stravování a ubytování 

Škola nemá vlastní jídelnu. Všichni žáci se mohou stravovat na SOŠ v Koceľova ulici, 

která se nachází za budovou školy. V prostorách školy mají žáci k dispozici bagetových 

automat. K dispozici je pro žáky mikrovlnná trouba. Ubytování pro žáky je poskytováno ve 

školním internátě. 

Používané vyučovací metody  

Vychází z potřeb žáků a využívají jejich jak tradiční, tak alternativní pojetí. Tematický 

výchovně-vzdělávací plán realizuje plně základní organizační formy vyučování: motivační 

(vnitřní i vnější), expoziční, fixační, 

diagnostické i aplikační. Důraz je kladen 

na opakování probraného učiva. Často je 

realizována forma skupinové práce, 

konkrétně v rámci práce s učebnicí. 

Učitelé se zaměřují také na rozvoj 

čtenářské gramotnosti pomocí 

různorodých prací s textem. Důležitou 

úlohu pro výuku představuje využívání 

PC techniky. Vzhledem k zaměření školy 

je hojně realizována praktická výuka ve 

specializovaných učebnách. 

Schéma: 

Systém vzdělávání na Slovensku 
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Náslech č. 1: Mgr. Ilona Šiklová 

Třída: III. Fl Datum: 26. 2. 2018 

Předmět: SLJ 

Vyučující: Mgr. Ondrúšková Kvalifikace: VŠ – úplná 

Aprobace učitele: SLJ 

Přítomnost žáků: 25 

Téma vyučovací hodiny: Slovenská meziválečná literatura 

Cíl vyučovací hodiny: Seznámit žáky s osobnostmi slovenské meziválečné literatury a jejich 

tvorbou 

Dovednost žáka: Práce s textem, vyvození souvislostí, pochopení myšlenek, zopakování 

pojmů z literární teorie 

Průběh vyučovací hodiny: 

Čas Sled didaktických fází Poznámky a hodnocení 

 

10.55 

 

1. fáze: 

Opakování – Společenské 

podmínky 1918–1938 

 

+ znalosti žáků z předchozích hodin 

 

11.0  

 

2. fáze: 

Výklad – tématika 

a charakteristika meziválečné 

literatury (pluralistický model) 

Použité metody: 

+ hromadná recitace 

+srovnání s poezií 

+opakování směrů a představitelů 

 

 

11.05 

 

 

3. fáze: 

Výklad – rozdělení literatury 

podle směrů – autor Josef 

Hronský, život a dílo 

 

11.15 

 

 

 

 

 

4. fáze: 

Rozbor textu – vztahové roviny 

Prečo je Váh divá rieka 

Vlastní písemný záznam žáků 

z probrané látky 

+ práce s textem 

 

11.30 

 

5. fáze: 

Opakování a shrnutí hlavních 

myšlenek textu 

+ aktivita žáků, přemýšlejí, navrhují 

Hodnocení náslechu: Pěkná hodina, vede žáky k zamyšlení nad textem, hledání souvislostí 

s dnešním člověkem a životem každého z nás. 

Mgr. Ilona Šiklová 
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Náslech č. 2: Mgr. Karel Čumpelík 

Třída: IV. FL Datum: 2. 3. 2018 

Předmět: SJL 

Vyučující: Mgr. Ondrúšková Kvalifikace: VŠ - úplná 

Aprobace učitele: SJ-DĚJ 

Přítomnost žáků: 21 

Téma vyučovací hodiny: Slovenské absurdní drama 

Cíl vyučovací hodiny: Pochopení absurdního dramatu a vyhledávání jeho v prvků v díle 

Dovednost žáka: Žáci se seznámí s pojmy nonsens, absurdita, jazykový humor. V díle je 

dokáží vyhledat a pojmenovat 

Průběh vyučovací hodiny: 

Čas Sled didaktických fází Poznámky a hodnocení 

 

 

8:00 

1. fáze: 

Opakování pojmů: definice absurdního 

dramatu, Samuel Beckett 

 

 

 

8:05 

2. fáze: 

Výklad: slovenské absurdní drama – 

Julius Satinský a Milan Lasica 

Použité metody: 

Prezentace, brainstorming 

 

 

8:15 

 

3. fáze: 

Seznámení s představením Soirée, během 

filmu doplňující ukázky, žáci reagují na 

jednotlivé pasáže 

Audiovizuální technika: 

ukázka filmu 

 

8:35 

 

4. fáze 

Upevnění nových pojmů, žáci je vysvětlují 

na příkladech z představení Soirée 

Žáci kladou doplňující 

dotazy 

 

8:40 
5. fáze: 

Opakování a zadání úkolů do příští hodiny 

 

Hodnocení náslechu: Zajímavá a poutavá hodina. Žáci se seznámili s absurdním dramatem 

a jeho humorem, který pro ně mohl být náročný. Přesto chápali nonsens a dokázali srovnat 

prvky slovenského absurdního dramatu (Satinský, Lasica) s prvky světového (S. Beckett). 

Mgr. Karel Čumpelík 
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Záznam z vlastní přímé výuky č. 1: Mgr. Ilona Šiklová 

Třída: III. Fl Datum:  27. 2. 2018 

Předmět: SJL 

Vyučující: Mgr. Ilona Šiklová Kvalifikace: VŠ - úplná 

Aprobace učitele:  ČJL, HV 

Přítomnost žáků: 25 

Téma vyučovací hodiny: Slovenská meziválečná literatura – Franz Kafka 

Cíl vyučovací hodiny: Seznámit žáky s osobností a tvorbou Franze Kafky, zdůraznit jeho 

význam v meziválečné literatuře 

Dovednost žáka: Nalézt souvislosti ve vývoji slovenské, české a evropské literatury, práce 

s textem 

Průběh vyučovací hodiny: 

Čas Sled didaktických fází Poznámky a hodnocení 

 

8.00 

 

 

 

1. fáze: 

Opakování – tematická a žánrová 

rozrůzněnost slovenské meziválečné 

literatury, postavení Franze Kafky 

v evropském kontextu 

 

 

8.10 

 

 

 

2. fáze: 

Práce s textem – Dopis otci – žáci na 

základě textu mají charakterizovat vztah 

Kafky a jeho otce, získat některá fakta o 

životě autora 

Použité metody: 

Práce s textem 

Problémové vyučování 

 

8.17 
3. fáze: 

Výklad – život Franze Kafky 

Doložení fotografiemi 

a dobovými materiály 

8.25 

 

 

 

 

 

 

 

4. fáze 

Dílo Franze Kafky 

Na základě audionahrávky a četby úryvku 

najít – autobiografické momenty 

Pocity autora 

Zařadit k uměleckému směru 

Najít charakteristické rysy 

Vytvořit vlastní názor na tvorbu autora 

Audionahrávka, ilustrace 

k Proměně 

 

8.40 
5. fáze: 

Opakování 

Skupinová práce: 

1. poznatky o životě 

2. charakteristika díla 

3. rozčlenění díla 

Hodnocení hodiny z pohledu vyučujícího: Velice vnímaví žáci zvyklí samostatně myslet 

a pracovat s textem, výklad v cizím jazyce jim nepůsobil žádné problémy. 

Mgr. Ilona Šiklová 
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Záznam z vlastní přímé výuky č. 2: Mgr. Karel Čumpelík 

Třída: II.AV/OO Datum: 1. 3. 2018 

Předmět: SJL 

Vyučující: Mgr. Karel Čumpelík Kvalifikace: VŠ – úplná 

Aprobace učitele:  ČJL, ZSV 

Přítomnost žáků: 19 

Téma vyučovací hodiny: Jan Neruda 

Cíl vyučovací hodiny: Seznámit žáky s osobností a dílem Jana Nerudy, zdůraznit jeho význam 

pro českou literaturu 19. stol. 

Dovednost žáka: Propojit znalosti o Janu Nerudovi a jeho době se znalostmi osobností 19. stol. 

a jejich tvorbě, práce s textem 

Průběh vyučovací hodiny: 

Čas Sled didaktických fází Poznámky a hodnocení 

 

8.00 

 

1. fáze: 

Opakování – Spojovací prvky české 

a slovenské literatury 19. stol. 

 

 

8.10 

 

2. fáze: 

Výklad – život a dílo Jana Nerudy, 

jeho básnická a prozaická tvorba 

Použité metody: 

Prezentace obsahující fotografie a 

dobové materiály 

 

8.20 

 

 

3. fáze: 

Práce s textem – na základě básní 

Jana Nerudy charakterizovat jeho 

problematický vztah k otci a silný 

vztah k matce 

Práce s textem – básně ze sbírky 

Knihy veršů 

8.30 

 

 

 

4. fáze 

Zajímavosti slovní zásoby Jana 

Nerudy v díle Balady a romance, 

seznámit se s odlišnostmi českého a 

slovenského básnického jazyka 

Rozbor textů – básně ze sbírky 

Balady a romance 

 

8.40 

 

5. fáze: 

Opakování 

Práce ve dvojicích: 

6. základní informace o životě J. 

Nerudy 

7. charakteristika díla 

8. hlavní myšlenky jeho básní + 

specifická epiteta 

Hodnocení hodiny z pohledu vyučujícího: Žáci š českou literaturou přicházejí do styku zřídka, 

bylo překvapující, jak ovládají spisovný český (tudíž cizí) jazyk. Rozbor básní jim nepůsobil 

obtíže, hlavní myšlenky textu a specifické vyjadřovací prostředky nacházeli velmi dobře. 

Dokázali samostatně uvažovat nad básníkovou motivací k psaní různého typu básní. 

Mgr. Karel Čumpelík 
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Hodnocení mobility účastníky 

Mgr. Ilona Šiklová: 

„Střední zdravotnická škola v Bratislavě stojí nedaleko městského centra a na ni jsme 

přijeli sledovat nejen výuku předmětů v jiném než mateřském jazyce, tedy výuku předmětu 

slovenský jazyk a literatura v češtině (což jsme si vyzkoušeli), ale sledovali jsme shody 

a rozdíly ve výuce jazyků a společenskovědních předmětů. Já jsem se zajímala i o způsoby 

zahájení a ukončení studia na SŠ, tedy přijímací řízení a maturity a středoškolskou odbornou 

činnost. Tradiční školní budova se příliš nelišila od naší školy, jen díky odlišné skladbě 

studijních oborů zde bylo velké množství odborných učeben zařízených odlišně – navštívili 

jsme učebny určené pro výuku dietních sester, tělocvičny s masážními lůžky, pečlivě střežené 

laboratoře, ale nejvíc mne zaujala ordinace a čekárna určená pro výuku zubních asistentů. Naši 

vyučující TV by asi svým kolegům záviděli možnost cvičit venku, na vlastním hřišti, naši 

kolegové v Bratislavě by ale naopak byli jistě nadšeni, že je na naší škole zcela běžné vybavení 

všech učeben audiovizuální technikou – v každé učebně máme počítač, dataprojektory 

a promítací plátno. 

Počet studentů ani vyučujících se na obou školách nijak dramaticky neodlišuje. 

Sledovali jsme výuku slovenského jazyka a literatury, zjistili jsme, že se neodlišuje od výuky 

českého jazyka a literatury  rozdělením na literaturu, jazyk, sloh, počtem hodin, tematickými 

a časovými plány či obsahem učiva. 

Přínosné bylo vyzkoušet si navázat na výuku tématu evropská meziválečná literatura 

výukou v českém jazyce, učila jsem Franze Kafku. Zajímalo mě, jak budou žáci reagovat na 

výuku v cizím jazyce, a musím říct, že jsem byla mile překvapena, nejen tím, že jazyku 

rozuměli, ale jak výuku přijímali a zajímali se o látku. Po skončení výkladu kladli mnoho 

doplňujících otázek. Ve všech předmětech, při výuce i mimo ni vládla na škole příjemná 

atmosféra, byli jsme srdečně přijímáni nejen vedením školy, ale i slovenskými kolegy a žáky. 

Velice mne zaujalo směřování zdravotnické výuky směrem k alternativní medicíně, 

veliký prostor se věnoval výuce o léčivých bylinách, jejich působení. Tomuto tématu byla 

častokrát věnována i SOČ (působení hub na snižování cukru při DM II. stupně). Musím 

konstatovat, že zájem o SOČ ze strany studentů byl mnohem vyšší než u našich studentů, i když 

jsem se dozvěděla, že se jí věnují po dobu celého studia stále stejní studenti, které si vyberou 

jednotliví vyučující již během 1. ročníku. 

Velice přínosné pro mne bylo zjistit odlišnosti v přijímacím řízení, které jsou dány 

legislativou, např. je určen pouze jeden den, kdy žáci na SŠ nosí zápisové lístky a ty již 

nemohou vzít zpět, takže dlouho před začátkem školního roku je jasný konečný počet studentů, 

kteří na škole budou studovat. Odlišnosti jsou i v ukončování studia, maturita z mateřského 

jazyka má pouze dvě části. Maturity probíhají velice dlouho, po skupinkách žáků během celého 

pololetí, ale co je nejdůležitější – při výuce se připravují přesně na to, z čeho budou zkoušeni – 

povinní autoři a díla. Není možné, že by u maturity dostali jinou látku, než brali. Obsah učiva, 

který se mají k maturitě z mateřského jazyka naučit, je tedy mnohem menší. 

Učebnice pro výuku jazyka a literatury se příliš neliší od našich, ale je určeno (zřejmě 

ministerstvem školství), z jakých učebnic se má učit. Ty dostávají žáci bezplatně, jsou tedy 
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přístupné pro všechny a je zaručený stejný obsah učiva ve stejném předmětu na všech středních 

školách.  

Vyučovací metody se od českých také příliš nelišily, je více učitelů, kteří používali 

frontální způsob výuky, méně často jsme se setkali se skupinovým vyučováním (pouze při 

výuce jazyků) a méně se používá AV technika, což je dáno finančními možnostmi školy. 

Myslím, že možnost účastnit se takovýchto mobilit v projektu Erasmus+ je přínosná pro 

každého učitele, rozšíří si znalosti, může přebírat zkušenosti svých zahraničních kolegů 

a v neposlední řadě načerpá energii pro svoji vlastní další výuku.“ 

Mgr. Karel Čumpelík: 

„Výukový systém na Slovensku a v České republice je obdobný. Učitelé používají 

metody, které jsou v souladu s rozvíjením klíčových kompetencí žáků. Žáci jsou vedeni k tomu, 

aby uvažovali samostatně, dokázali pracovat ve dvojicích i větších skupinkách a aby dovedli 

výsledky své práce shrnout a interpretovat.  

V oblasti induktivních a deduktivních způsobů myšlení, stejně jako v oblasti analyticko-

syntetické jsou žáci na dobré úrovni. V tomto není mezi jednotlivými zeměmi výrazný rozdíl. 

Důležitá je také práce s textem. Inspirací pro mě byla rozbor textů a čtení s předvídáním, které 

bylo realizované pomocí interaktivních metod. Výuka probíhá v rámci klasických tříd, ale také 

v knihovně, která sice není tradičním místem, ale za to může být pro žáky inspirativní. Mobilita 

mě utvrdila v tom, že role učitele znamená nejen realizaci výchovně vzdělávacího procesu, ale 

také respektování individuality žáka, jeho názoru a rozvoj jeho zdravého sebevědomí (např. při 

prezentaci vlastních názorů na aktuální společenské téma – součást občanské nauky). 

Překvapivá pro mě u studentů byla velmi dobrá znalost českého jazyka. Obdobná 

znalost slovenštiny na takové úrovni u českých žáků není. Celou návštěvu dané střední 

zdravotnické školy velmi pozitivně ovlivnilo srdečné přijetí vedením školy, ostatními kolegy 

i žáky, kteří moji vlastní výuku vzali jako zajímavou zkušenost, byli aktivní a pohotově 

reagovali.“ 
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2.2.2 Liceo scientifico statale Leonardo da Vinci, Sora, Itálie 

Autor: Mgr. Ivan Krejčí 

Život školy 

Vzhledem k popisu vzdělávání v Itálii již v publikaci ,,Vzdělávání všeobecně 

vzdělávacích předmětů ve vybraných zemích EU“ se zde v této publikaci nebudu k tomuto 

tématu opětovně vyjadřovat. 

Zkušenosti z přímé výuky v Itálii  

 „V březnu 2018 jsem se zúčastnil mobility v programu Erasmus +. Jednalo se o týdenní 

mobilitu v italském městě Sora, které se nachází v regionu Lazio, v provincii Frosinone, a které 

leží zhruba 100 km jihovýchodně od Říma. 

Program zahrnoval účast v přímé výuce v předmětech literatura a historie. Výuka 

probíhala v italštině a snahou bylo též zapojit do vyučování metodu CLIL (Content and 

Language Integrated Learning – Obsahově a jazykově integrované učení). 

Hodiny o české literatuře a o českých dějinách probíhaly u studentů posledního ročníku, 

tedy přibližně u osmnáctiletých studentů. 

Při úvodní seznamovací hodině jsem chtěl vždy zjistit, jaké povědomí mají studenti 

o České republice, o Československu. Použil jsem metodu brainstormingu, což v Itálii 

vypadá, jako kdybyste rozhlasem vyhlásili, že další vyučování odpadá. Studenti mohli pracovat 

ve skupinách, snažili se dát dohromady co nejvíce informací o České republice a poté měli za 

úkol zodpovídat otázky z úvodního kvízu, tedy rozpoznávat osobnosti spojené s českými 

dějinami a s naší kulturou. Mezi tyto osobnosti jsem zařadil například: T. G. Masaryka, Václava 

Havla, Komenského, Karla VI., Rudolfa II., Antonína Dvořáka, Franze Kafku, Emila Zátopka, 

Milana Kunderu či Pavla Nedvěda. Suverénně nejznámější postavou byl, jak se bohužel dalo 

předpokládat, Pavel Nedvěd. Ale i některé další osobnosti či jejich díla byly povědomé. Někteří 

studenti poznali například Symphony „From the New World“, ale netušili, že  autorem této 

světoznámé skladby je Čech Antonín Dvořák. 

V hodinách češtiny i dějepisu jsem se snažil, pokud to bylo možné, srovnávat 

a spojovat českou historii a kulturu s vývojem v Itálii. Když jsem tedy například mluvil 

o Karlovi IV., který byl v povědomí některých studentů hlavně díky pražskému kamennému 

mostu, připomněl jsem jim osobnost a dobu Francesca Petrarky. 

V hodinách o české historii jsem využil výročního roku 2018 a soubor prezentací jsem 

nazval „The magic Eight 1848-1918-1938-1948-1968-1988+1“. Soustředil jsem se, jak 

patrno, zejména na moderní dějiny. V přehledu jsem však naznačil i vývoj na našem území od 

příchodu Slovanů. Jednotlivé bloky přednášek obsahovaly následující hlavní témata: Země 

Koruny české - Rakousko-Uhersko - první světová válka - srovnání české a italské role ve válce 

/legionáři v Itálii/ - zahraniční odboj – vznik Československé republiky- T. G. M. - politický 

a ekonomický systém - velká hospodářská krize-nástup totalitních systémů - Mnichov-role 

Mussoliniho - druhá republika - Protektorát /operace Anthropoid/ - výsledky války - srovnání 

Itálie a Československa - střet demokracie a totality - únorový komunistický převrat - totalitní 

systém-socialismus s lidskou tváří - demokratizace-invaze 21. 8. 1968 – okupace - protestní čin 
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Jana Palacha/reakce na tento čin v Itálii/– charta 77 – velvet revolution 1989 – situace politická 

a ekonomická – wild capitalism – rozdělení Československa – současný vývoj. 

V hodinách o češtině byly prezentovány následující bloky: česká kultura 

a historie/forma kvízu/; charakteristika češtiny; indoevropské jazyky; srovnání postavení 

a charakteristiky obou jazyků; slovanské jazyky; staroslověnština; význam kulturní, poltický 

náboženský; charakteristika češtiny; flexivní jazyk/deklinace, konjugace/; písmo-vokály-

konsonanty-přízvuk; vývoj češtiny-vznik spisovného jazyka; srovnání s italštinou; vývoj 

pravopisu; reformy; vývoj k moderní češtině; výslovnost češtiny; obtížnosti výslovností; 

jazykolamy /oblíbená část přednášky /; česká literatura; vybraní autoři a jejich díla /Komenský, 

Hašek, Kafka, Čapek, Seifert, Hrabal, Kundera…/“ 

Záznam z vlastní přímé výuky č. 1: Mgr. Ivan Krejčí 

Téma: Demokracie v ohrožení – od velké hospodářské krize k Mnichovu 

1. fáze úvod – seznámení studentů s tématem a cílem hodiny /5min./ 

2. fáze diskuse – brainstorming- studenti se snažili dát dohromady vše, co o daném 

tématu věděli /10 min/ 

3. aktivace, expozice – pomocí prezentace shrnout jednotlivá fakta tohoto období 

- důraz kladen na srovnání vývoje ve fašistické Itálii 

a v demokratickém Československu 

- zdůraznění politiky appeasementu a významu a dopadu 

konference v Mnichově /20 min./ 

4. fáze fixace a závěrečná diskuse + ukončení hodiny/10 min./ 

Hodnocení hodiny z pohledu vyučujícího: Během hodiny jsem využil metody CLIL a to 

v souvislosti s politikou appeasementu, kdy jsem demonstroval krátkozrakou politiku 

Velké Británie a jejího ministerského předsedy Nevilla Chamberlaina na známých výrocích 

tohoto politika. 

První citát se týkal neochoty bojovat za tu „vzdálenou zemi, o které vlastně nic 

nevíme….“ How horrible, fantastic, incredible it is that we should be digging trenches and 

trying on gas-masks here because of a quarrel in a far-away country between people of whom 

we know nothing. It seems still more impossible that a quarrel that has already been settled in 

principle should be the subject of war“. 

Druhý jeho ještě známější citát je z okamžiku, když se vrátil z Mnichova a na letišti 

mával „čestným mírem a posílal lidi domů s tím, že mohou spát klidným spánkem“. My good 

friends, this is the second time there has come back from Germany to Downing Street peace 

with honour. I believe it is peace for our time. We thank you from the bottom of our hearts. 

Now I recommend you go home, and sleep quietly in your beds. 

Mgr. Ivan Krejčí 

Hodnocení mobility 

„Zkušenosti, které jsem nabyl v Itálii, byly pro mne velmi zajímavé a tedy přínosné. 

Považuji tedy tuto mobilitu za úspěšnou.“ 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Peace_for_our_time
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Autor: Mgr. Kristina Chaloupková Kasabjanová 

Zkušenosti z vlastní přímé výuky v Itálii  

V březnu 2018 jsem se zúčastnila mobility v rámci programu Erasmus+. Týdenní 

program zahrnoval účast na přímé výuce v rozsahu 16 hodin v předmětu Anglický jazyk 

a anglická konverzace. 

Škola 

Hostitelskou organizaci byla škola gymnazijního typu Liceo scientifico statale Leonardo 

Da Vinci v italském městečku Sora, které se nachází v regionu Lazio, v provincii Frosinone, 

a které leží zhruba 100 km jihovýchodně od Říma. Škola byla založená roku 1967-68 a nabízí 

studentům vzdělávání zaměřené na získání znalosti, dovednosti a schopnosti potřebné pro 

vysokoškolské a pomaturitní studium. 

Přímá výuka 

Do výuky jsem se snažila zakomponovat metodu CLIL. Já, jako učitelka angličtiny, jsem 

musela tuto metodu pojmout trochu jinak a do hodin anglického jazyka vložila témata, která 

jsem v anglickém jazyku vysvětlila, přestože metodě CLIL jde hlavně o využití angličtiny jako 

prostředku k pochopení jiného předmětu. V rámci této metody je vyučován obsah 

nejazykového předmětu a současně jsou rozvíjeny kompetence v cizím, případně druhém 

jazyce. Proto jsem využila prostor v rámci předmětu Anglická konverzace. 

16 vyučovacích hodin na této škole jsem odučila v několika třidách a byla jsem příjemně 

překvapena zájmem studentů o novou zkušenost. 

Jako vyučovací materiál jsem zvolila časopis BRIDGE, který u nás na škole je používán 

v hodinách Anglické konverzace, a který velmi ráda používám kvůli vhodně zvoleným 

tématům (Tennagers) a efektivním doplňkovým materiálům (Pracovní listy, CD a video 

materiály). 

Jako téma pro první hodinu s každou třídou jsem zvolila aktuální březnové téma „Velikonoce“. 

Záznam z vlastní přímé výuky č. 2: Mgr. Kristina Chaloupková Kasabjanová 

Téma: Velikonoční svátky v České Republice, UK a USA 

1. fáze úvod – seznámení studentů s tématem a cílem hodiny (5min.) 

2. fáze diskuse - studenti museli říct vše na téma Velikonoce. Popsat Velikonoční 

svátky a zvyky v Itálii, uvést co vědí o Velikonocích v jiných zemích (10min.) 

3. fáze čtení článku – Aktivní práce s novým slovníkem (Pracovní listy 

a interaktivní cvičení). (20min) 

4. fáze poslech – Dialogy s tématem „odlišné zvyky v různých zemích“ (Pracovní 

listy a interaktivní cvičení). (15min) 
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5. fáze produkce – Práce ve dvojicích – Dialogy, různé komunikační situace, 

prezentace před třídou. 

 

Záznam z vlastní přímé výuky č. 3: Mgr. Kristina Chaloupková Kasabjanová 

Téma: pro druhou hodinu s každou třídou jsem zvolila téma „CLASS“. 

Slovo CLASS všeobecně a význam tohoto slova v UK a USA. 

1. fáze úvod – seznámení studentů s tématem a cílem hodiny (5min.) 

2. fáze diskuse - studenti museli říct vše, co vědí o různých významech slova 

CLASS (school class, travelling class, level of education, status) (10min.) 

3. fáze čtení článku – Aktivní práce s novým slovníkem (Pracovní listy 

a interaktivní cvičení). (20min) 

4. fáze produkce – skupinová diskuze na téma „upper, middle & lower class“ 

ve spojitosti se vzděláním, společenským postavením, odlišnosti v různých 

zemích. 

5. fáze – proběhlo celkové shrnutí na konci hodiny 

Mgr. Kristina Chaloupková Kasabjanová 

Hodnocení mobility 

Na závěr bych chtěla podotknout, že italští studenti jsou velmi slušně vychovaní 

a vzdělání se váží. Kromě toho jsem byla příjemně překvapena jejích úrovní Angličtiny. 

Všichni se dobře orientují v časech a jiných složitějších jazykových strukturách. 

Jako společníka na této cestě jsem měla maskota Erasmus+ Vašíčka, kterého jsem měla 

na starost a kterého jsem fotila. Italští kolegové a studenti uvítali jeho přítomnost. Věřím, že se 

vrátil zpět do Prahy stejně roztomilý a ne moc pomačkaný. 
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2.2.3 Raayland College, Venray, Nizozemsko 

Autoři: Mgr. Pavla Dvořáková, Mgr. Irena Salavcová 

V červnu 2018 jsme absolvovali mobilitu v rámci programu Erasmus+ v hostitelské 

organizaci Raayland College ve Venray. Týdenní program zahrnoval 20 náslechových hodin 

v předmětech anglický jazyk, německý jazyk, matematika, biologie a odborné předměty. Také 

jsme strávili 10 hodin v přímém provozu školy. 

Venray (nebo Venraij) je město v provincii Limburg v jihovýchodním Nizozemsku asi 

se 43 000 obyvateli. Významnou událostí v historii města byla bitva za 2. světové války. 

V okolí města se nachází jeden z největších hřbitovů vojáků padlých ve 2. světové válce. 

Hřbitov je zajímavý tím, že se zde nachází jak hroby spojenců, tak hroby německých vojáků.  

 

Život školy 

Venrayská Raayland College má 2039 žáků a sídlí ve třech navzájem spojených 

budovách. Jedná se o docela důmyslný labyrint chodeb, kde se člověk jednoduše ztratí. Žáci se 

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Limburg_(nizozemsk%C3%A1_provincie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko
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zde vyučují klasickým všeobecným předmětům a zároveň mají možnost nahlédnout do 

pracovního prostředí ve specializovaných učebnách. 

Škola je v souladu s "Kodexem chování pro středoškolské vzdělávání 2009", který 

vypracovali zástupci mateřských organizací. Celkové náklady na školu zahrnují náklady na 

zajištění skříněk, rozpočet tisku pro žáky a učební materiály, které jsou nezbytné pro správné 

a smysluplné učení, náklady, které jsou stejné pro všechny žáky daného ročníku v rámci 

stejného učebního proudu, jako jsou úvodní dny, sportovní den, výlety na konci roku. 

Další část nákladů se skládá z aktivit organizovaných školou, jako například exkurze do 

Cách pro studenty, kteří mají německý jazyk, nebo výlet do Amsterdamu pro studenty, kteří 

mají geografii. 

Na Raayland College Ministerstvo školství v zásadě hradí veškeré náklady, které jsou 

nezbytné pro běžné provádění výuky, včetně nákladů na Raayland College. Podle právních 

předpisů tedy není možné vybírat povinný rodičovský příspěvek. Rada rodičů a vedení však 

zvažují řadu dalších zařízení a služeb nezbytných pro správné fungování školy. 

Škola má řadu "mimoškolních" aktivit. Jedná se o aktivity, které se odehrávají mimo 

vyučování, ale zásadním způsobem přispívají k vzdělávání a odborné přípravě žáků. Pomáhají 

realizovat důležité cíle školy. Často jsou v souladu s vyučovacími hodinami nebo je doplňují. 

Cílem řady aktivit je také zvýšit životaschopnost, přitažlivost a útulnost školy. Často apelují na 

jiné než intelektuální schopnosti mládeže. Tímto způsobem také nabízí žákům a učitelům 

příležitost setkat se navzájem mimo hodiny a lépe se vzájemně poznávat a porozumět. 

Raaylandský den se tradičně koná v lednu. Studentům nabízí alternativní program. 

V některých třídách se tento den navzájem poznávají, je to integrační den. Organizace je 

v rukou vedoucích a mentorů týmu. 

Studium  

Vzhledem k tomu, že Raayland college je něco jako u nás 2. stupeň a zároveň střední 

škola, žáci jsou zde směřováni k budoucímu výběru povolání a jsou děleni do 3 různých proudů, 

jedná se o tzv. streaming. Budoucí výuční obory, technické a humanitní zaměření. 

VMBO ( voorbereidend  middelbaar beroepsonderwijs) – jde o čtyřletý cyklus vzdělávání pro 

žáky ve věku 12-16 let. Primárně je zaměřený na praktické vyučování a většina žáků z tohoto 

směru pokračuje na MBO, kde se dále vzdělává jeden až čtyři roky. 

HAVO ( hoger algemeen  voorgezet onderwijs) – tento směr zahrnuje pět roků studia a po jeho 

dokončení je žákům umožněno studovat na polytechnických školách.  

VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) – tento obor je šestiletý a připravuje žáky 

na studium WO (wetenschappelijk onderwijs), což je univerzitní vzdělání zaměřené na vědu. 

Rozdílem v našem a nizozemském školství je to, že nizozemská vyučovací hodina trvá 

40 minut a za celý školní den jsou jen dvě přestávky. Na svačinu a na oběd. Vyučování tam 

začíná v 8.30 a končí v 15.40. 
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Pedagogové  

Ve škole pracuje více než 200 

pedagogů a dalších zaměstnanců jako 

mistři odborného výcviku, správce 

školy, pracovníci údržby, několik 

recepčních, denních hlídačů, 

výchovných poradců, leadrů 

jednotlivých pedagogických teamů 

a v neposlední řadě vedení školy 

a ředitelka školy. 

Většina pedagogů i žáků se 

dopravuje do školy na kole. 

K uskladnění kol slouží rozsáhlá 

parkoviště před školou. Ke školnímu areálu přiléhá navíc sportovní stadion. 

Nizozemští pedagogové byli vstřícní milí a vyhověli všem našim požadavkům. 

 

Závěr 

Ze stáže v Nizozemí jsme se vrátily obohaceny o kulturní zážitky, ale také bohatší o nové 

vyučovací metody, nové přístupy k žákům, systém ověřování znalostí a systém pomoci žákům 

se slabším prospěchem nebo sociálně slabším žákům.  
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Záznam z náslechu č. 1: Mgr. Pavla Dvořáková 

Třída: A217 Datum: 4. 6. 2018 

Předmět: Německý jazyk 

Vyučující: Jacquelin Bosch   Kvalifikace: VŠ magisterské 

Aprobace učitele: německý jazyk 

Přítomnost žáků: 23 

Téma vyučovací hodiny: Ein Holländer in München 

Cíl vyučovací hodiny: porozumění textu 

Dovednost žáka: hledání podstatných informací v textu, čtení s porozuměním, čtení 

s předvídáním, rozvoj slovní zásoby 

Průběh vyučovací hodiny: 

Čas Sled didaktických fází Poznámky a hodnocení 

5 minut 

 

 

5 minut 

20 minut 

 

 

 

5 minut 

 

 

5 minut 

1. fáze: úvod 

Zápis do TK, stanovení cíle hodiny 

 

 

2. fáze: opakování – domácí úkol 

 

3. fáze: aktivizace, rozdání úkolů 

Žáci odpovídají na otázky v učebnici, 

hledají v textu podstatné 

a nepodstatné informace. Práce ve 

dvojicích, žáci si vzájemně předávají 

vyhledávané informace. 

 

4. fáze: fixace - otázky k textu 

5. fáze: závěr - shrnutí učiva 

Použité metody: 

 

brainstorming 

 

práce s učebnicí – práce 

s textem 

zkoušení žáka žákem, 

práce ve dvojicích 

 

 

 

brainstorming 

Hodnocení náslechu: Hodina rozvíjející kompetence k učení, sociální a personální. Ve třídě je 

klid, žáci reagují na dotazy vyučující. Vyučující stojí před žáky, neprochází, a tak někteří 

nehlídaní a nezapojení žáci lehce vyrušují.  

Mgr. Pavla Dvořáková 
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Záznam z náslechu č. 2: Mgr. Pavla Dvořáková  

Třída: smíšená Datum: 5. 6. 2018 

Předmět: Ošetřovatelství 

Vyučující: několik odborných učitelek Kvalifikace: VŠ bakalářské 

Aprobace učitele: různé 

Přítomnost žáků: 17 

Téma vyučovací hodiny: Stlaní postelí 

Cíl vyučovací hodiny: seznámení žáků s teorií a praxí stlaní postelí 

Dovednost žáka: naučit se odborně stlát postel 

Průběh vyučovací hodiny: 

Čas Sled didaktických fází Poznámky a hodnocení 

5 minut 

 

5 minut 

25 minut 

5 minut 

 

1. fáze: úvod 

Zápis do TK, stanovení cíle hodiny 

2. fáze: opakování  

3. fáze: nácvik praxe 

4. fáze: závěr 

Shrnutí učiva 

Použité metody: 

 

brainstorming 

 

 

Hodnocení náslechu: Hodina rozvíjející kompetence k pracovnímu uplatnění. 

 

Záznam z náslechu č. 3: Mgr. Irena Salavcová 

Třída: smíšená, vyšší úroveň Datum: 7. 6. 2018 

Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující: Germaine Verbrugge Kvalifikace: VŠ 

Aprobace učitele: AJ 

Přítomnost žáků: 10 

Téma vyučovací hodiny: Kultura v anglicky mluvících zemích 

Cíl vyučovací hodiny: seznámení žáků s kulturou anglicky mluvících zemí a její odlišnosti 

Dovednost žáka: souvisle mluvit a prokázat znalosti o kultuře daných zemí 

Průběh vyučovací hodiny: 

Čas Sled didaktických fází Poznámky a hodnocení 

5 minut 

5 minut 

 

25 minut 

 

 

 

5 minut 

 

1. fáze: úvod 

Zápis do TK, stanovení cíle hodiny  

2. fáze: opakování  

  

3. fáze: seznámení s danou tematikou 

 

 

4. fáze: závěr 

Shrnutí učiva 

Použité metody: 

frontální výuka 

skupinová práce, zadání 

problému 

 

brainstorming 

 

 

 

 

Hodnocení náslechu: Hodina rozvíjející kompetence k řečovým dovednostem. 
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Záznam z náslechu č. 4: Mgr. Irena Salavcová  

Třída: smíšená, základní úroveň Datum: 6. 6. 2018 

Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující: Gunther Stamper Kvalifikace: VŠ 

Aprobace učitele: AJ 

Přítomnost žáků: 20 

Téma vyučovací hodiny: Slovesa pravidelná a nepravidelná, použití ve větách a časovém 

sledu 

Cíl vyučovací hodiny: osvojit si slovesa pravidelná a nepravidelná a jejich užití v běžné mluvě 

Dovednost žáka: tvary sloves a jejich tvoření 

 

Průběh vyučovací hodiny: 

Čas Sled didaktických fází Poznámky a hodnocení 

5 minut 

5 minut 

 

25 

minut 

 

 

 

5 minut 

 

1. fáze: úvod 

Zápis do TK, stanovení cíle hodiny  

2. fáze: opakování  

 

3. fáze: nácvik sloves 

 

4. fáze: závěr 

Shrnutí učiva 

Použité metody: 

frontální výuka 

práce ve skupině 

práce ve dvojicích 

brainstorming 

 

 

 

 

 

Hodnocení náslechu: Hodina rozvíjející kompetence k dovednosti používání a tvoření sloves. 

Mgr. Irena Salavcová 
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Záznam z náslechu č. 5: RNDr. Darina Balická 

Třída: 11. B Datum: 7. 6. 2018 

Předmět: Biologie 

Vyučující: Tim Schreurs Kvalifikace: VŠ 

Aprobace učitele: biologie 

Přítomnost žáků: 23 

Téma vyučovací hodiny: Fotosyntéza 

Cíl vyučovací hodiny: žáci vlastními slovy popíší průběh fotosyntézy, vysvětlí princip 

fotosystému I, uvedou látky vstupující a vystupující z fotosyntézy 

Dovednost žáka: dovede prezentovat získané poznatky v praktikách biologie 

Průběh vyučovací hodiny: 

Čas Sled didaktických fází Poznámky a hodnocení 

 

5 minut 

1. fáze: zápis do TK, obeznámení žáků 

s tématem a cílem vyučovací hodiny 

 

 

 

 

 

 

10 minut 

 

 

 

 

 

 

 

2. fáze: opakování učiva o zelených 

rostlinách  

- opakování pojmů: zelené rostliny, 

chloroplasty, oxid uhličitý, voda, glukóza, 

ATP, kyslík 

- nové pojmy: fotosytém I, fotosystém II, 

primární fáze fotosyntézy, sekundární fáze 

fotosyntézy 

- zopakovaní znalostí žáků, co si pamatují 

z hodin biologie o plastidech – původ, 

stavba - pro vizualizaci nákres plastidu na 

interaktivní tabuli,  žáci následně chodí 

označovat struktury, které si pamatují 

Použité metody: 

- obrázek plastidů na 

interaktivní tabuli 

 

20 minut 

 

 

 

 

 

3. fáze: Osvojování nového učiva 

- definice fotosyntézy, diskuze jak 

fotosyntéza ovlivňuje život na Zemi 

- rovnice fotosyntézy 

- primární fáze a sekundární fáze doplněná 

o video a schéma na interaktivní tabuli 

- Calvinův cyklus 

Použité metody: 

- diskuze, schéma, 

video 

 

 

 

 

 

5 minut 

 

4. fáze: závěrečné shrnutí 

- pokládá otázky žákům, na které odpovídají, 

vyučující pomáhá formulovat jejich 

odpovědí, např.: 

- jaké přenašeče elektronů se účastní 

primární fáze fotosyntézy? 

- k čemu dochází na fotosystému II? 

- proč mají chloroplasty zelenou barvu? 

(otázka na zamyšlení, současně se ve 

fyzice probírá světlo a optika) 

- v kterých částech chloroplasty probíhají 

jednotlivé fáze a jak se nazývají? 
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- jakým způsobem můžeme ovlivnit průběh 

fotosyntézy? 

Hodnocení náslechu: v průběhu hodiny byla v učebně pozitivní atmosféra, žáci byli aktivní 

a zúčastňovali se diskuze, pokládali otázky, na které vyučující ochotně odpovídal a doplňoval 

dalšími příklady. Vyučovací hodiny byla vedená na vysoké a odborné úrovni, při výuce byla 

použitá výpočetní technika. 

RNDr. Darina Balická 

 

Záznam z náslechu č. 6: RNDr. Darina Balická 

Třída: 7. A Datum: 8. 6. 2018 

Předmět: Matematika 

Vyučující: Riet Kamps Kvalifikace: VŠ 

Aprobace učitele: matematika 

Přítomnost žáků:  21 

Téma vyučovací hodiny: Objem a povrch kostky a kvádru 

Cíl vyučovací hodiny: Osvojení základních vzorců pro výpočet objemu a povrchu těles 

Dovednost žáka:  Žák umí na konkrétních příkladech aplikovat vzorce pro výpočet 

objemu a povrchu těles 

Průběh vyučovací hodiny: 

Čas Sled didaktických fází Poznámky a hodnocení 

 

5 minut 

 

1. fáze: zápis do TK, seznámení žáků 

s tématem hodiny, cílem hodiny, zápis 

tématu na tabuli 

Použité metody: 

 

 

 

20 minut 

 

 

 

2. fáze: aktivizace, expozice 

- základní pojmy v angličtině (objem, 

povrch, kvádr, kostka…) 

- video na interaktivní tabuli v AJ – objem 

kvádru 

- názorná výuka – kvádr, kostka 

- procvičování učiva na příkladech z praxe 

- video na interaktivní tabuli v AJ – objem 

a povrch kostky 

- metoda CLIL 

- názorná výuka – 

pomůcky různé typy 

kvádru a kostky 

- video v AJ 

 

 

10 minut 

 

3. fáze: fixace – procvičení a upevnění 

- vyučující komunikuje s žáky, zadává 

jednoduché příklady, hodnotí a kontroluje 

jejich práci, motivuje k dalším postupům, 

s žáky komunikuje v AJ 

- práce s učebnici 

 

 4. fáze: závěr  
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- shrnutí obsahu celé hodiny, zhodnocení 

hodiny, zadání domácího úkolu 

Hodnocení náslechu: Hodina byla velice dobře připravená a zorganizovaná, náplň motivující, 

inspirativní byla implementace metody CLIL do výuky, žáci porozuměli odbornému výkladu 

v AJ, komunikovali s vyučující, v cizím jazyce, výklad byl přehledný a názorný. 

RNDr. Darina Balická 

 

Hodnocení mobility účastníky 

Mgr. Pavla Dvořáková: 

„Rozdíl mezi přijímající a vysílající organizací byl značný. Už jen co se velikosti týče. 

Venrayská Raayland College má 2039 žáků a sídlí ve třech navzájem spojených budovách. 

Jedná se o docela důmyslný labyrint chodeb, kde se člověk jednoduše ztratí. Žáci se zde vyučují 

klasickým všeobecným předmětům a zároveň mají možnost nahlédnout do pracovního 

prostředí ve specializovaných učebnách. Oproti naší škole, kde studuje asi 650 žáků a sídlíme 

jen v jedné budově. 

Další markantní rozdíl je také ve věku, ve kterém žáci na jednotlivé školy nastupují. U nás 

je to věk 15 let a v případě venrayské školy se jedná o věk 12 let. 

Ve vysílající škole se žáci dělí do jednotlivých oborů, jako je lyceum, bezpečnostně 

právní činnost atd. co se týče nizozemského systému, dělí se tam žáci do tzv. proudů podle 

jejich studijních schopností a dovedností. Na základě tohoto rozdělení také opouští tamější 

školu v různém věku. 

 VMBO ( voorbereidend  middelbaar beroepsonderwijs) – Jde o čtyřletý cyklus vzdělávání 

pro žáky ve věku 12-16 let. Primárně je zaměřený na praktické vyučování a většina žáků 

z tohoto směru pokračuje na MBO, kde se dále vzdělává jeden až čtyři roky. 

 HAVO ( hoger algemeen voorgezet onderwijs) – Tento směr zahrnuje pět roků studia a po 

jeho dokončení je žákům umožněno studovat na polytechnických školách. Školu opouští 

v 17 letech. 

 VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) – Tento obor je šestiletý a připravuje 

žáky na studium. 

 WO (wetenschappelijk onderwijs), což je univerzitní vzdělání zaměřené na vědu a nástupní 

věk je 18 let. Dalším rozdílem v našem a nizozemském školství je to, že nizozemská 

vyučovací hodina trvá 40 minut a za celý školní den jsou jen dvě přestávky. Na svačinu 

a na oběd. Vyučování tam začíná v 8.30 a končí v 15.40. 

Systém výuky, přístup k žákům, realizace výukových cílů a další sledované prvky jsou 

na obou školách porovnatelné. Jediné, co mě zarazilo, byl systém výuky, kdy žáci sedí reálně 

ve škole na vyučovací hodině, a ta je primárně určena k samostudiu. Učitelé jinak využívají 

k výuce prezentace, odborné učebny, názorné příklady a pokusy. Častou metodou k opakování 
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a upevňování učiva je brainstorming. V Nizozemí se běžně k výuce využívá i klasická frontální 

výuka. Myslím si, že pro svou výuku využívám velice podobné metody jako moji kolegové 

v Nizozemí, nezaznamenala jsem žádný extrémní rozdíl. Jako češtináře mě zaujal fakt, že 

tamější učitelé holandštiny musí opravovat slohové práce a následně je odeslat jinému jazykáři, 

aby je také přečetl a opravil. 

Každopádně byla mobilita zajímavá v tom, že jsme mohli nahlédnout i do organizace 

školy, protože jsme absolvovali několik setkání s vedením školy a team leadry. Učitelé 

v Nizozemí nemají předmětové komise, ale teamy, kde si stanovují cíle, probírají různé 

strategie a vzájemně pracují na splnění vytýčených úkolů.“ 

Mgr. Irena Salavcová: 

„Při porovnání nizozemské školy Raalyand College ve Venray a naší české školy SZŠ, 

Ruská 2200/10, Praha 10 vidím několik zásadních rozdílů. Nejmarkantnější je rozdíl v počtech 

žáků a velikosti školních budov. Nizozemská  škola je situována do několika budov, kdežto 

pražská škola má pouze jednu budovu, což odpovídá menšímu  počtu žáků i vyučujících. 

Venrayská škola se nachází v centru města, nedaleko hlavního náměstí, kdežto pražská škola je 

spíše na předměstí. 

Systém výuky, přístup k žákům, realizace výukových cílů a další sledované prvky jsou 

na obou školách obdobné, alespoň tak soudím podle naší týdenní mobility. 

Dalším zásadním rozdílem je množství oborů, které se na školách studují, v nizozemské 

škole se žáci dělí na proudy a ne na obory a jsou děleni podle schopností a dovedností a také 

zaměření. V naší škole jsou žáci začleněni do oborů podle svého zaměření. 

Velice mne oslovila výuka předmětu anglický jazyk. Jedná se o povinný maturitní 

předmět, stejně jako v naší vzdělávací soustavě. Tento předmět vyučují vysokoškolsky 

aprobovaní učitelé a systém hodnocení a zadávání testu je odlišný od našeho školského 

systému. Výuka je na velmi dobré  úrovni, v hodinách jsou používány moderní výukové 

metody. Pro usnadnění výuky slouží závazné osnovy, využívají učenic Oxford University 

Press, které se používají i v naší škole, což mě potěšilo. 

Z návštěvy Nizozemské školy jsem si přinesla mnoho nových nápadů do výuky. Velmi 

mě potěšilo, že jsem mohla zažít školu, která je založena na systému anglických Comprehensive 

schools. Bylo tak možné zažít něco, o čem jsem pouze učila žáky ve svých hodinách. Dalším 

pozitivním přínosem bylo také  srdečné přivítání paní ředitelkou a ostatními členy vedení, ale 

i celým učitelským sborem. Po celou dobu pobytu se nám všichni plně věnovali. Také žáci byli 

nad očekávání velmi zdvořilí a milí.“ 
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RNDr. Darina Balická: 

„ V červnu 2018 jsem se zúčastnila mobility v rámci programu Erasmus+ v Nizozemí 

(Stichtig LVO Venray). Absolvovala jsem náslechy AJ, NJ, odborných předmětů, MAT a BIO. 

Největším přínosem pro mne byly hodiny matematiky a biologie, inspirativní bylo „stínování“ 

hodiny matematiky paní Mgr. Menno Timmermans, která ve výuce (téma: Objemy a povrchy 

těles) aplikovala metodu CLIL. Pro lepší pochopení tématu měla připravené názorné pomůcky 

(drátěné a plastové modely prostorových těles), zároveň používala na prezentaci interaktivní 

tabuli, myšlenkové mapy a tak probíraná látka získala dynamický charakter. Učitelka a žáci bez 

problémů komunikovali v anglickém jazyku. Do výuky byly zařazené také otevřené příklady, 

kde k řešené vedlo více cest, žáci diskutovali mezi sebou o možnostech řešení a postupech, 

které se dají využit také v praxi. Učebnice byly přehledné, názorné a barevně zpracované. 

Paní Mgr. Menno Timmerrmans mne velmi inspirovala nejen svými výukovými 

metodami, ale i celkovým přístupem ke vzdělávání. Tato paní učitelka s dlouholetou praxí 

s velkým zanícením dokázala hovořit o svém způsobu výuky, její přístup byl žáky velmi dobře 

přijímán a těšila se velkému respektu. 

Co se týče „stínování“ hodin biologie, zaujala mne výuka pana Mgr. Tima Schreurse – 

dvouhodinová. Tématem hodiny byla „Fotosyntéza“, na první hodině byla prezentovaná teorie, 

následující hodina byla praktická – žáci v biologické laboratoři měřili výstupní hodnoty 

fotosyntézy (O2, glukózy a H2O). Další metody využívané ve výuce se nijak zvlášť nelišily od 

těch, které jsou využívané ve výuce na naší škole. 

Škola na mne působila příjemně, prostory byly čisté a vzdušné. Nizozemská škola má 

velké množství moderně vybavených učeben, v každé se nachází počítač a interaktivní tabule, 

skvěle vybavenou laboratoř chemie, fyziky a biologie s velkým množstvím moderních 

přístrojů, dílnu pro technické práce, hudební učebnu, studovnu vybavenou ICT technikou, 

knihovnu, odborné učebny (kadeřnictví, kosmetika, opatrovaní nemocných, kuchyň, …). Líbilo 

se mi, že žáci mají ve škole vyhrazenou speciální aulu pro odpočinek a relaxaci. Aula se využívá 

také v případě odpadlé hodiny z důvodu nepřítomnosti učitele. 

Dozor nad žáky mimo výuku, tedy o přestávkách a v době dozorovaných hodin 

vykonávají nepedagogičtí zaměstnanci školy. Škola má také velkou tělocvičnu a venkovní 

fotbalové hřiště. 

V Nizozemí každý učitel studuje jenom jeden předmět, který následně učí. Týdenní 

úvazek je 36 hodin, všichni učitele mají smlouvu na dobu určitou. V hostitelské škole pracují 

převážně muži na postech učitelů, což si zdůvodňuji výrazně vyššímu příjmy oproti mzdám 

v České republice a zcela jiné pracovní době, která u všech začíná v 8:30 hod a končí 

v 14:40 hod.“ 


