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Základní dlouhodobé cíle: 

 Podpora rozvíjení a zdokonalování jazykových kompetencí pedagogických pracovníků 

 Cílevědomé utváření interkulturních kompetencí žáků školy 

 Podpora mezinárodní spolupráce v rámci resortu školství 

 Vytváření předpokladů pro uplatnění absolventů školy na evropském pracovním trhu 

 Využívání moderních nástrojů komunikace – informačních a komunikačních 

technologií 

 

Realizace cílů: 

1. Podpora rozvíjení a zdokonalování jazykových kompetencí pedagogických 

pracovníků: 

Vedení školy podporuje vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti jazykových 

kompetencí a jejich profesního rozvoje.  Škola má navázanou spolupráci s jazykovou školou 

Hellou. Je možno studovat cizí jazyky i v kurzech pořádaných v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, případně samostudiem. 

Vedení školy bude usilovat o účast pedagogických pracovníků na výukových pobytech, 

kurzech a školeních v zahraničí a programech zahraniční mobility. 

Preferované jazyky: 

1. angličtina (vyučuje se ve škole) 

2. němčina (vyučuje se ve škole) 

3. španělština (vyučuje se ve škole) 

 Vedení školy systematicky podporuje celoživotní vzdělávání zaměstnanců školy 

 

2. Cílevědomé utváření interkulturních kompetencí žáků školy 

 Získávání informací o jiných kulturách v rámci vyučovaných předmětů (ŠVP) 

 Exkurze, besedy, projekce filmů 

 Získávání informací o odlišných kulturních hodnotách prostřednictvím médií a 

moderních informačních technologií 



 Zahraniční pobyty a krátkodobé výjezdy do zahraničí 

 Výuka angličtiny a němčiny rodilými mluvčími 

 Projekty s rodilými mluvčími, lidmi, kteří žijí v zahraničí 

 Poznávání kultur menšin, žijících na území ČR 

 Utváření postojů, hodnot, samostatnosti a zodpovědnosti žáků školy v rámci kultury, v 

níž žijeme 

 

3. Podpora mezinárodní spolupráce v rámci resortu školství 

 Aktivity dalšího profesního rozvoje v zahraničí – odborné konference, stínování, 

studium zahraniční literatury a periodik 

 Exkurze v zahraničních školách 

 Zahraniční návštěvy v naší škole 

 Další spolupráce se školami, s nimiž jsme již navázali kontakt v projektech (Řecko, 

Itálie, Spojené království VB, Belgie, Německo) 

 

4. Vytváření předpokladů pro uplatnění absolventů školy na evropském pracovním trhu 

 Věnovat pozornost kvalitě jazykové výuky 

 Seznamovat žáky s požadavky evropského trhu práce 

 Zavádění moderních metod práce ve výuce cizích jazyků pod vedením 

kvalifikovaných pedagogů 

 

5. Využívání moderních nástrojů komunikace – informačních a komunikačních 

technologií 

 Školení pedagogických pracovníků – práce s výpočetní technikou 

 Modernizace vybavení ICT ve škole 

 Umožnění přístupu na internet všem pedagogům a žákům ve škole 

 

K dosažení stanovených cílů bude škola připravovat projekty v rámci programu Erasmus+ a 

vyhledávat další příležitosti. Plánujeme aktivní účast co nejvyššího počtu učitelů, 

vychovatelů, asistentů pedagoga i zapojení žáků školy. 

 

V Havířově dne 1. 9. 2016    

        PaedDr. Jaroslava Čelechovská 

         Ředitelka školy 


