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MŠ, ZŠ . 3.1/7
Cílem aktivity je profesní rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ, včetně vedoucích pedagogických
pracovníků, prostřednictvím zahraniční stáže v zemích EU, Norsku, Islandu a sdílením příkladů dobré
praxe v oblasti práce s heterogenní skupinou dětí, žáků a studentů v zahraničí. Cílem výjezdu
pedagogických pracovníků je dále rozvoj jejich pedagogických kompetencí podstatných pro zajištění
kvalitního vzdělávání každého žáka a vedoucích k eliminaci předčasného ukončení školní docházky.
Zahraniční stáž zahrnuje stínování pedagogických pracovníků v hostitelské škole, školském
poradenském zařízení, či jiné výchovně vzdělávací instituci, řízené debaty a konzultace
s pedagogickými pracovníky a schůzky s dětmi, žáky, studenty a učiteli a dalšími pracovníky ve
vzdělávání. Součástí může být i absolvování odborných kurzů zaměřených na práci s heterogenní
skupinou, tyto kurzy však nelze absolvovat samostatně bez praktické stáže v hostitelské instituci.
Důraz musí být kladen na praktické osvojení zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe.

SŠ, VOŠ – aktivita 7
Cílem aktivity je profesní rozvoj pedagogických pracovníků SŠ, VOŠ, včetně vedoucích pedagogických
pracovníků, prostřednictvím zahraniční stáže v zemích EU, Norsku, Islandu, rozvoj jejich
pedagogických kompetencí při práci s žáky vedoucích k eliminaci předčasného ukončení školní
docházky, sdílení příkladů dobré praxe v oblasti práce s heterogenní skupinou. Cílem výjezdu
pedagogických pracovníků je rozvoj jejich kompetencí podstatných pro zajištění kvalitní výuky
každého žáka. Zahraniční stáž zahrnuje stínování pedagogických pracovníků v hostitelské škole,
školském poradenském zařízení, či jiné výchovně vzdělávací instituci, řízené debaty a konzultace
s pedagogickými pracovníky a schůzky s dětmi, žáky, studenty a učiteli a dalšími pracovníky ve
vzdělávání. Důraz musí být kladen na praktické osvojení zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe.
1 týden – 30 hodin činnosti, 1 až 4 týdny
Finanční podmínky – výše grantu:
1. 350 EUR na osobu na zajištění stáže včetně organizace závěrečného workshopu / kulatého stolu
v domovské škole po návratu
2. Mzdové příspěvky 1536 CZK / den / osobu
3. Pobytové náklady na den / osobu (pro 1. až 14. den)
153 EUR – Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Velká Británie
136 EUR – Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko,
Řecko, Španělsko
119 EUR – Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko,
Slovensko, Slovinsko
4. Cestovné – dle vzdálenosti 180 EUR pro 100 – 499 km, 275 EUR pro 500 – 1999 km

Ve spolupráci s našimi zahraničními partnery k výše uvedenému zadání
připravujeme několik variant programů například:
Finální programy budou připraveny v první polovině září 2020, v současné době je mnoho
škol v zahraničí uzavřeno a jednání jsou tím částečně omezena.

Velká Británie
Program 1 týden zahrnuje:
2 dny stínování v britské škole
3 dny semináře, konzultace a řízené debaty tematicky zaměřené dle požadavků a cílů projektu
- britský vzdělávací systém – komparativní workshop
- inkluze v britských podmínkách, práce s heterogenními skupinami žáků ze zahraničí, příklady
dobré praxe
- příprava k efektivnímu stínování v britské škole, následně jeho zhodnocení, dotazy
Ubytování v hostitelských rodinách, zajištění dopravy, pojištění.
Termíny stáží: budou zveřejněny v září 2020 – počítáme s několika termíny v průběhu každého
pololetí
Požadavky na jazykovou úroveň účastníků: minimum B1, ve vybraných termínech (1x za pololetí) bez
omezení úrovně – bude zajištěn tlumočník
1týdenní program – zahrnuje výše uvedený program + ubytování v hostitelské rodině (7 dnů),
1lůžkový pokoj, polopenze, nezahrnuje dopravu (zajistíme) a pojištění (zajistíme)

Počítáme s nabídkou obdobného programu v dalších zemích – Německo,
Francie, Španělsko, Lotyšsko.
Velká Británie / Irsko
Program 1 týden zahrnuje:
5 dnů stínování v britské nebo irské škole
seminář a diskuse o britském / irském vzdělávacím systému
Ubytování v hostitelských rodinách, zajištění dopravy, pojištění.
Termíny stáží: předmětem dohody
Požadavky na jazykovou úroveň účastníků: minimum B1
1týdenní program – zahrnuje výše uvedený program + ubytování v hostitelské rodině (7 dnů),
1lůžkový pokoj, plná penze, nezahrnuje dopravu (zajistíme) a pojištění (zajistíme)

Malta
Program 1 týden zahrnuje:
5 dnů stínování v maltské škole
Ubytování v apartmentu, zajištění dopravy, pojištění.
Termíny stáží: budou zveřejněny v září 2020 – počítáme s několika termíny v průběhu každého
pololetí
Požadavky na jazykovou úroveň účastníků: minimum B1
1týdenní program – zahrnuje výše uvedený program + ubytování ve sdíleném apartmentu (7 dnů),
1lůžkový pokoj, bez stravy, transfery, 1týdenní jízdenku na městskou dopravu, nezahrnuje dopravu
(zajistíme) a pojištění (zajistíme)

Irsko, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Finsko, Švédsko, Norsko, Island
Program 1 týden = 7 dnů zahrnuje:
3 dny vzdělávací návštěva v zahraniční škole
2 dny tematické semináře, kulturní program
Ubytování dle požadavků účastníka – škola nezajišťuje, zajištění dopravy, pojištění.
Termíny stáží: 1x za pololetí – nutná včasná rezervace
Požadavky na jazykovou úroveň účastníků: minimum B1
1týdenní program – zahrnuje výše uvedený program, bez ubytování, dopravy (zajistíme) a pojištění
(zajistíme)

Dále můžeme nabídnout poznávací zájezdy pro školy s podrobným
programem s kvalifikovaným průvodcem nebo výukou v zahraniční
škole na termín a místo dle vašeho výběru – Velká Británie,
Německo, Polsko, Slovinsko, Rumunsko, Rakousko, Francie a jiné.
Autobusovou dopravu na vaše školní výlety po Čechách i zahraničí.
Více informací www.janahudkova.cz

