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Milí žáci, vážení rodiče,
do rukou se Vám dostává první číslo Školního zpravodaje, který Magistrát města Karviné vydává v rámci
projektu „Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků“. V tomto čísle
bychom Vás rádi seznámili s projektem a jeho klíčovými aktivitami, které budeme po celou dobu realizace
projektu naplňovat.
Koncem roku 2008 začal Odbor školství a kultury Magistrátu města Karviné, který je pověřen řízením všech
základních škol, plánovat projekt, který by se zaměřil na znalost cizích jazyků a zároveň by probíhal na všech
základních školách současně.

Druhou klíčovou aktivitou je „Vytvoření internetového portálu pro žáky a pedagogické pracovníky“.
V rámci této aktivity necháme vytvořit internetový portál pro žáky a pedagogické pracovníky všech škol.
Cílem portálu je poskytnout jednotné prostředí pro komunikaci, vzdělávání a výměnu zkušeností mezi žáky
i pedagogy. Součástí portálu bude rovněž tzv. e-learningové centrum, na jehož základě bude fungovat
elektronická forma výuky na všech školách. Hlavní funkcí portálu bude publikování vzdělávacích materiálů,
zkušebních testů, soutěží v cizích jazycích a elektronické testování získaných znalostí.
Třetí klíčovou aktivitou je „Realizace krátkodobých zahraničních pobytů žáků“. Předmětem této aktivity
je realizace krátkodobých zahraničních pobytů pro žáky, kteří uspěli v soutěžích cizích jazyků (realizační tým
bude průběžně organizovat soutěže cizích jazyků, vytvoří soutěžní otázky, témata a systém hodnocení
soutěže). Soutěž bude zvlášť pro angličtinu a němčinu, bude určena pro žáky 6. - 9. tříd.

Po rozhodnutí, kde vzít peníze, jsme přistoupili k tvorbě samotného projektu. V březnu 2009 jsme na Krajský
úřad Moravskoslezského kraje předložili projektovou žádost. Po absolvování několikastupňového hodnocení úředníci kraje v říjnu 2009 projekt deﬁnitivně schválili s tím, že nám na jeho realizaci přidělili téměř 25
miliónů korun.
V listopadu 2009 tedy započala fáze realizace
projektu.
Úvodní setkání projektového týmu proběhlo
na Základní škole Dělnická na konci listopadu.
Iniciátor projektu náměstek primátora Petr Juras
na setkání členy projektového týmu seznámil
s obsahem projektu a dalšími podrobnostmi.
Od tohoto okamžiku se celý projekt oﬁciálně
rozběhl a realizační tým začal plnit své úkoly.
Za každou školu se do realizačního týmu dostali dva tvůrci výukových materiálů cizích jazyků (celkem 24)
a dále celkem 15 pedagogů, kteří provedou přípravu částí pěti předmětů v cizích jazycích (občanská nauka,
zeměpis, dějepis, přírodopis, zdravověda). Členy realizačního týmu jsou taktéž koordinátoři všech ZŠ, kteří
zastupují své školy na jednáních realizačního týmu, monitorují a vyhodnocují dosažené výsledky.
Nyní vás blíže seznámíme s projektem samotným.
První klíčovou aktivitou je „Zavedení nových forem výuky“. V rámci této klíčové aktivity dojde k zavedení
moderních informačních technologií do výuky cizích jazyků na všech karvinských základních školách
za účelem zlepšení běžné výuky. Průběžně budeme připravovat materiály pro elektronickou formu výuky
cizích jazyků se zaměřením na výběrová témata v předmětech a na aktuální témata, týkající se EU. Dále
proběhne příprava částí pěti předmětů (občanská nauka, zeměpis, dějepis, přírodopis, zdravověda), které
pedagogogové cizích jazyků poté přeloží. V rámci této aktivity školám pořídíme interaktivní tabule,
notebooky, speciální softwary pro cizí jazyky a digitální kamery.

Celkem se uskuteční čtyři krátkodobé zahraniční pobyty, dva v roce 2010 a dva v roce 2011, přičemž
v každém roce bude jeden pobyt v anglicky mluvící zemi a jeden v německy mluvící zemi. Každého ze čtyř
pobytů se zúčastní po dvaceti žácích ze šestého, sedmého, osmého a devátého ročníku. Celkem tedy na
zahraniční pobyt vyjede 320 žáků.
Čtvrtou a poslední klíčovou aktivitou jsou „Workshopy pro pedagogické pracovníky“.
Na workshopy pozveme rovněž učitele cizích jazyků karvinských středních škol. Vzhledem k tomu, že velká
část žáků karvinských základních škol směřuje na karvinské střední školy, je přínosné, aby si pedagogové
ze základních a středních škol vyměnili informace o přípravě žáků v oblasti cizích jazyků, jejich největších
problémech a nedostatcích při vstupu na střední školy.
Doufáme, že jsme Vám tímto v prvním čísle informačního zpravodaje poskytli dostatek informací o projektu,
jehož realizací se snažíme maximálně podpořit žáky základních škol ve zvyšování znalostí cizích jazyků.
Znalost cizích jazyků je totiž bezpochyby základní podmínkou pro úspěšné uplatnění v rámci dnešní
sjednocené Evropy.
Děkujeme.
realizační tým

