
 

Výzva č. 56 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí 

o finanční podporu projektů. Výzva č. 56 byla vyhlášena v prioritní ose 1 – Počáteční 

vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Mezi cíle oblasti podpory 1.1 

patří mj. podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora 

výuky cizích jazyků a v cizích jazycích. ZŠ Oblačná se rozhodla využít výzvu č. 56 

k financování podpory výuky cizích jazyků a do svého projektu „Rozvoj čtenářství, 

cizích jazyků ZŠ Liberec“ zahrnula šablony č. 2 a 4.  

Šablona č. 4 je zaměřena na zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení 

jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Jedná 

se o krátkodobý jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí ve Velké Británii 

(Hastings) pro žáky v délce trvání 7 kalendářních dní včetně cesty. Jazykově-

vzdělávacího pobytu se zúčastní skupina 10 žáků ZŠ Oblačná. Jazykově-vzdělávací 

kurz se uskuteční na přelomu měsíce listopadu a prosince 2015. Žáci absolvují 

jazykovou výuku v rozsahu 9 vyučovacích hodin a seznámí se s významnými 

reáliemi příslušného místa. Přidělené finanční prostředky budou využity na cestovné, 

ubytování, stravování, kurzovné, pojištění, poplatek za učební materiály, získání 

certifikátu apod. Žáci (rodiče žáků) si budou hradit vstupné do památek, muzeí apod. 

a kapesné. 

Šablona č. 2 je zaměřena na učitele cizích jazyků. Jedná se o dva krátkodobé 

zahraniční jazykové kurzy pro učitele zaměřené na zlepšování jazykových 

kompetencí pedagogů na základních a středních školách. Jazykové kurzy pro učitele 

se uskuteční ve Velké Británii (London, Broadstairs) na přelomu měsíce října 

a listopadu 2015. Intenzivní jazykový kurz v zahraničí potrvá 10 pracovních dnů, 



vlastní výuka cizího jazyka v jazykovém kurzu bude min. 20 vyučovacích hodin 

týdně, tj. celkem min. 40 vyučovacích hodin.  

 

K zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky a jazykových pobytů 

pro učitele bylo v srpnu 2015 vyhlášeno výběrové řízení. Ve výběrovém řízení uspěla 

firma KRISTOF, která pro ZŠ Oblačná zajistí jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky, 

a firma ASIANA, která zajistí jazykové pobyty pro učitele. 

 

Pro další informace viz ‚Příručka pro žadatele a příjemce výzvy č. 56‘ 

 

 


