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PROGRAM:   ERASMUS + 

 
Klíčová akce 1:   Vzdělávací mobilita jednotlivců 

Název organizace:  Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí 

Název projektu:  Anglicky bez obav 

Číslo projektu:  2022- 1- CZ01-KA122-SCH-000076014 

Datum zahájení:  1. 7. 2022 

Datum ukončení:  31. 12. 2023 

 

 

 

 

 

 



 

 

Základní údaje o projektu: 

• Program:    Erasmus+ 

• Klíčová akce:   KA1 - Vzdělávací mobility jednotlivců 

• Aktivita:    Mobilita pracovníků škol 

• Rok výzvy:    2022 

• Výběrové kolo:   1 

• Začátek projektu:   1. 7. 2022 

• Konec projektu:   31. 12. 2023 

• Délka projektu:   18 měsíců 

• Národní agentura:  CZ01 - Dům zahraniční spolupráce (DZS)  

• Číslo smlouvy:   2022- 1- CZ01-KA122-SCH-000076014 

 

 

 

Cíle projektu pro naši školu: 

• rozvíjet jazykové  a metodické dovednosti: pohyb v cizojazyčném prostředí, 

spolupráce se zahraničními kolegy, nové nápady a postupy. 

• rozšířit paletu aktivně využívaných metod ve výuce: hravé metody, spolupráce, 

metody aktivního učení. 

• posílit evropský rozměr školy: porozumění systémům vzdělávání v jiných zemích EU, 

načerpání inspirace a příkladů dobré praxe, cizí jazyk jako běžná součást života ve 

škole i mimo ni - získání přátel v zahraničí, odbourání strachu z používání cizího 

jazyka, cizí jazyk jako prostředek k získání nových informací. 

• posílit spolupráci uvnitř školy: po účasti na kurzu v zahraničí budou účastníci kurzů 

schopni podpořit další kolegy  v dalším vzdělávání v oblasti cizích jazyků, plánujeme 

otevření kroužku cizího jazyka, plánujeme besedy ke sdílení zkušeností  

 

 

 



 

Plán projektu: 

Květen – červenec 2022 

• Výběr účastníků pro účast na 4 vzdělávacích kurzech  podle předem daných kritérií 

Srpen – září 2022 

• Výběr vhodných kurzů a organizační zajištění výjezdů s pomocí osvědčené agentury 

Hlavní prázdniny 2023 

• Realizace výjezdů do zahraničí 

Srpen 2023 

• Sdílení zkušeností s kolegy, kteří se zúčastnili mobility 

• Propagace projektu ve škole (příprava besedy pro zbývající kolegy) 

• Propagace projektu v Obci Jehnědí (příprava zprávy na webové stránky školy a 

stránky Obce Jehnědí) 

Září 2023 

• Otevření kroužku anglického jazyka pro žáky 2. ročníku 

• Otevření kroužku anglického jazyka v MŠ 

Říjen – prosinec 2023 

• Hodnocení projektu, příprava a  následně podání závěrečné zprávy 

 

 

 


