
 

GALILEO - Brána jazyků 
Projekt GALILEO - Brána jazyků vznikl z potřeby rozvíjet kompetence 

pedagogů v oblasti bilingvního vzdělávání dětí a žáků GALILEO 

SCHOOL - bilingvní mateřské školy a základní školy. Byl realizován v 

rámci programu Erasmus +   

 

Erasmus+ je program vzdělávání vyhlášený Evropskou unií pro období 2014–

2020. Záměrem programu je podpora spolupráce a mobilit ve všech sférách 

vzdělávání. 

Programu se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí 

mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací.  

http://www.naerasmusplus.cz/cz/


 

Program je rozdělen na tři klíčové akce: 

1. KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců 

2. KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů 

3. KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky 

    

  

V rámci Klíčové akce 1 (KA1) mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své 

pracovníky do zahraničí (tzv. mobility osob) s cílem jejich dalšího profesního rozvoje. 

Podporované aktivity dalšího vzdělávání 

1. Výukové pobyty (teaching assignment) umožňují učitelům školy vyzkoušet si v podobě 

pracovní stáže výuku na partnerské škole v zahraničí.  

2. Profesní rozvoj (staff training) umožňuje učitelům, ředitelům a jiným pracovníkům škol 

účastnit se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí, a to v podobě účasti na 

kurzech či stínování. 

 



Kdo může žádat o grant? 

O grant na mobilitu osob ve školním vzdělávání mohou žádat mateřské, základní a 

střední školy aktuálně zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ke dni 

podávání žádostí. 

Kdy mohou školy o grant požádat? 

Každoročně v termínu pro předkládání žádostí mohou školy podávat své návrhy na projekty.  

Projekt GALILEO - Brána jazyků, Klíčová akce 1 Vzdělávací mobilita 

jednotlivců 

 

projekt byl realizován v období od 1.6.2015 do 31.5.2017 

zahrnoval vzdělávací aktivity v zahraničí podporující profesní rozvoj devíti pedagogů 

GALILEO SCHOOL v kurzech zaměřených na oblast bilingvní výuky dětí od 3 do 15 let 

maximální výše grantu činí 26 037 EUR 

Číslo projektu: 2015-1-CZ01-KA101-013667 

   

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/


                   Cíle projektu 
 

 zavedení a praktické uplatňování inovativních metod a forem bilingvní výuky v anglicky 

vyučovaných předmětech: matematika, Science, Social Studies, hudební výchova, 

dramatická výchova a zavádění efektivních metod výuky anglického jazyka 

 praktické uplatňování metodologie C.L.I.L. ve výce česky vyučovaných předmětů 

 navázání nových kontaktů a kvalitní spolupráce se školami a  organizacemi v zahra-

ničí, podpora internacionalizace škol 

Kurzy nabízely 

• workshopy metodologie C.L.I.L. a praktické prezentace metodiky 

• čtecí strategie pro dvojjazyčné studenty 

• prezentace a hodnocení jedno a dvojjazyčných učebnic a analýzy a náměty využití 

dvojjazyčných materiálů  

• strategie prezentace a učení odborné slovní zásoby 

• sledování bilingvního vzdělávání přímo ve výuce 

• metodologie dramatické výchovy  a Storytellingu při výuce jazyků 

• ukázky výuky metodou Jolly Phonics  

• didaktiku jazykové výuky žáků cizinců 

Účastníci mobilit 

 



 Daniel Vybíral - učitel na 2.stupni základní školy s aprobací 

matematika a anglický jazyk,  je vedoucím regionálního centra projektu "Elixír do škol", je 

realizátorem a lektorem pilotního ověřování výuky matematiky podle metody prof. Hejného na 

2. stupni, autorem vzdělávacích materiálů v anglickém jazyce pro předmět matematika 6.-9. 

ročníku. 

 Gabriela Ptáčníková - učitelka na 1. stupni základní školy s aprobací 

učitel na 1. stupni ZŠ a anglický jazyk, je lektorkou metody SFUMATO - výuka počátečního 

čtení a psaní, vyučuje matematiku a Science v anglickém jazyce, byla svými žáky navržena na 

cenu Zlatý Ámos, kde postoupila do semifinále. 

 Barbara Lamprou - učitelka na 2.stupni základní školy s aprobací chemie, 

přírodopis, má zkušenost s vedením kroužku Bicháč - biologické a chemické pokusy a 

pozorování, vyučuje předmět Science v anglickém jazyce, ve výuce využívá metody 

projektového vyučování. 

 Šárka Petrečková - učitelka v mateřské škole, vyučuje v bilingvní mateřské 

škole převážně v anglickém jazyce, zavádí do výuky metody Jolly Phonics, využívá prvky 

dramatické výchovy a storytellingu při výuce anglického jazyka.  



 Lucie Langer - učitelka na 1. stupni základní školy s aprobací 

učitelka 1. stupni ZŠ, je lektorkou metody SFUMATO - výuka počátečního čtení a psaní, s 

velmi dobrými výsledky vyučuje žáky cizince s minimální nebo žádnou znalostí českého i 

anglického jazyka, je autorkou vzdělávacích materiálů v anglickém jazyce pro předmět Science 

2. - 3.ročníku. 

 Pavlína Burdová - učitelka a třídní učitelka na 1. stupni základní školy a učitelka 

českého jazyka a výchovy k občanství na 2. stupni, vyučuje Social Studies a hudební výchovu 

v anglickém jazyce. 

 Alena Gřundělová - učitelka na 1. stupni základní školy s aprobací učitel na 1. 

stupni základní školy, s velmi dobrými výsledky vyučuje žáky cizince s minimální nebo 

žádnou znalostí českého i anglického jazyka, je lektorkou českého jazyka pro žáky cizince, 

využívá prvky dramatické výchovy a storytellingu při výuce českého a anglického jazyka, 

vyučuje matematiku, Science a tělesnou výchovu v anglickém jazyce. 

 Ivana Vlková - učitelka v mateřské škole, vyučuje v bilingvní mateřské škole 

převážně v anglickém jazyce, má zkušenost se zaváděním a využíváním inovativních metod ve 

výuce NTClearning. 

 Martin Gurník - učitel 2. stupně ZŠ s aprobací matematika a anglický jazyk na 

2.stupni ZŠ, vyučuje matematiku podle prof. Hejného, připravuje volnočasové aktivity pro 

žáky 2. stupně ZŠ v rámci aktivit ve "School club". 



Partnerské organizace 

Výběr partnerských organizací byl z největší části podmíněn požadavky na obsah kurzů. Bylo 

obtížné najít odpovídající kurzy délkou i zaměřením. 

 

British Study Centres Oxford - využili jsme kurzy zaměřené 

na inovativní výuku anglického jazyka (C.L.I.L., Phonics, 

Drama, loutky, Storytelling) v mateřské a základní škole 

International Projects Centre Ltd - realizován kurz 

Creative Methodology for Teachers 

International Study Programmes - účast na kurzech zaměřených na metodiku C.L.I.L. v rámci 

výuky na 1. a 2. stupni ZŠ a v mateřské škole, a které se soustředí na předměty přírodních věd 

a matematiky, historie, sociálních studií a dramatické výchovy 

 

Výstupy projektu GALILEO - Brána jazyků 

projekt umožnil 

• rozšířit spolupráci školy na mezinárodní úroveň 

• ujasnit směřování školy, porovnat úroveň vzdělávání v naší škole se 

školami v zahraničí, ujistit se, že nastavené formy a metody práce ve škole 

jsou správné 

• navázat kontakty a zahájit spolupráci se zahraničními pedagogy - 

očekáváme rozvoj spolupráce formou výměnných vzdělávacích pobytů žáků 

a pedagogů a společných projektů 

• zavést do výuky česky vyučovaných předmětů metody C.L.I.L. a používání 

ICT  

• zkvalitnit práci s žáky cizinci 

• rozšířit metody práce v rámci projektového vyučování  

• profesní růst pedagogů 

• získat zkušenosti s organizací mezinárodního projektu 

https://www.british-study.com/
http://www.ipcexeter.co.uk/
http://www.international-study-programmes.org.uk/


Kontaktujte nás v případě zájmu 

GALILEO SCHOOL           

nabízí ucelený systém vzdělávání zaměřený na bilingvní výuku v anglickém a českém jazyce 

dětem mateřské školy od 2 let do 6 let a žákům základní školy od 1. do 9. ročníku. Záměrem 

školy je být školou rodinného typu s maximálním počtem 16 žáků ve třídě. 

www.galileoschool.cz 

facebook   

Kontakt: Jana Čapka 2555, 738 01 Frýdek-Místek  

tel: 724 326 815 

info@galileoschool.cz 

FOTOGALERIE 

  

  

 

https://www.galileoschool.cz/
https://www.galileoschool.cz/
https://www.facebook.com/galileoschoolcz
mailto:info@galileoschool.cz


  

 

  

  

 



  

 

  

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. 

 

Za obsah publikace odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské 

komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem. 


