
 

 

Konference 
Sdílení zkušeností 
se zahraniční spoluprací škol 

Zahrádky č.p. 6, Sokolovna 
15. 11. 2019  

Anotace konference  

Cílem konference je poskytnout hlubší a srozumitelný vhled 

do tématu zahraniční spolupráce a mezinárodních projektů 

spolupráce ve vzdělávání. Konference s účastí odborníků 

a úspěšných žadatelů umožní diskuzi nad aktuálními problémy 

při výjezdech do zahraničí, nebo sepsáním projektu, vzdělávání 

učitelů a žáků v mezinárodních projektech se zaměřením 

na program Erasmus+, analyzování procesu podání žádosti a 

realizace projektu. 

Jednotlivé příspěvky budou zaměřeny na současné příležitosti 

pro školy, které mají o Erasmus+ zájem, nebo nad ním uvažují. 

Cílem příspěvků je sdílení zkušeností s aktivním používáním 

cizího jazyka v našem regionu, seznámit účastníky s národním 

systémem mezinárodní spolupráce a podmínek výzvy Erasmus+ 

pro rok 2020 v ČR, motivovat školy a pomoci jim v začátcích 

při podání první žádosti. 

Samotná konference se však současně stává prostorem 

pro hlubší navázání kontaktů a případnou spolupráci mezi 

školami a pracovní skupinou pro aktivní používání cizího jazyka 

v rámci projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II, která se 

může stát podporou škol při podávání žádostí. Konference 

nabízí možnost sdílení zkušeností odborníků z Domu zahraniční 

spolupráce a strany neziskových organizací, kteří mohou školám 

přinést možnosti nové spolupráce. 

Konferenční příspěvky budou dále publikovány na webu 

http://map-cl-nb.cz/. 

Akce je pořádána místní akční skupinou LAG Podralsko a 

pracovní skupinou pro aktivní používání cizího jazyka v rámci 

projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II, 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645. 

http://map-cl-nb.cz/
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Harmonogram konference  

8:00 – 8:30 h Prezence účastníků, občerstvení 

8:30 – 8:45 h Úvod 

PhDr. Dagmar Strnadová, manager LAG 

Podralsko z.s. 

Bc. Zuzana Wildová, leader PS pro aktivní 

používání cizího jazyka 

Karen Campbell, představení rodilé mluvčí 

ve školách 

8:45 – 9:15 h Ing. Lucie Dolejší a Mgr. Petra Plíhalová, ZŠ 

a MŠ Klíč Česká Lípa, Dobré zkušenosti 

s výjezdy Erasmus 

Mgr. Robert Mulár ZŠ a MŠ Klíč Česká Lípa, 

Co se naučí učitel při výjezdech do zahraničí? 

9:15 – 9:35 h  Mgr. Veronika Žáková, ZŠ a MŠ Okna, Jak 

jsme začali Erasmus+, co to pro naši školu 

znamená, naše zkušenosti z Mezinárodní 

konference E+ o dalším vývoji 

9:35 - 9:45 h Mgr. Elena Průchová, ZŠ a MŠ Polevsko, 

Význam a přínos Erasmus+ nejen 

pro malotřídní školy 

9:45 – 10:00 h  Přestávka 

10:00 – 11:15 h Mgr. Markéta Beťková, Dům zahraniční 

spolupráce, Národní agentura ERASMUS+, 

Jak připravit žádost do Erasmus +, KA 2 

zjednodušené partnerství škol 

Mgr. Jakub Šerák, Dům zahraniční 

spolupráce, Národní agentura ERASMUS+, 

eTwinning 

11:15 - 11:30 h  Přestávka 

11:30 – 12:15 h Mgr. Gabriela Medwell, Erasmus + 

pro neziskový sektor, další možnosti 

spolupráce škol 

Mgr. Lenka Filipová, ZŠ Partyzánská ČL, 

Inspirativní cestou k podpoře a příležitostem 

12:15 -12:45 Diskuze, prostor pro dotazy a odpovědi 

12:45 Závěr 
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Přednášející 

Karen Campbell, Jak se ze speciálního pedagoga v USA stát 

v důchodu rodilou mluvčí na Českolipsku, aneb jak motivovat 

děti k výuce cizích jazyků 

Příspěvek, proč a jak motivovat děti, aby mluvily anglicky, jaká 

motivace podle jejích zkušeností nejvíce funguje.  Sdílení 

zkušeností o kontaktu se žáky několika škol v ČR. 

Ing. Lucie Dolejší a Mgr. Petra Plíhalová, ZŠ a MŠ Klíč Česká 

Lípa, Dobré zkušenosti s výjezdy Erasmus+ 

Ing. Lucie Dolejší, ředitelka školy, aktivně podporuje 

mezinárodní spolupráci v různých projektech. Sama se projektů 

účastní a aktivně zapojuje do jednotlivých aktivit. Zkušenosti 

s projekty Erasmus+ prezentuje také na konferencích pro DZS a 

ČŠI. 

Mgr. Petra Plíhalová, učitelka AJ, členem eTwinningové 

komunity od roku 2009 a svůj první mezinárodní projekt podala 

v roce 2012. Nenávratně propadla mezinárodní spolupráci mezi 

školami a učiteli. Úspěšně koordinuje projekty, z nichž některé 

získaly i ocenění. 

Mgr. Robert Mulár ZŠ a MŠ Klíč Česká Lípa, Co se naučí učitel 

při výjezdech do zahraničí? 

Vystudoval jsem obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ se zaměřením 

na anglický jazyk a matematiku v Hradci Králové. Tento školní 

rok je mým v pořadí šestým. Ve své dosavadní kariéře na ZŠ a 

MŠ Klíč v České Lípě jsem se zúčastnil několika výjezdů v rámci 

partnerství škol i vzdělávání pedagogů. Jakožto učitel angličtiny 

jsem se také podílel na vytváření žádosti o grant v rámci 

projektů Erasmus+. Mimo školní výuku vedu kurzy angličtiny 

pro děti i dospělé, účastním se pravidelně letních anglických 

táborů a aktivně spolupracuji s pracovní skupinou pro rozvoj 

cizího jazyka. 

Věřím, že projekty jsou velkým přínosem pro všechny 

zúčastněné a rád pomůžu alespoň sdílením zkušeností o tom, co 

zajímavého jsem viděl a co užitečného jsem se naučil. 

Příspěvek seznámí posluchače s konkrétními příklady toho, co 

se učitel může na výjezdu naučit a na jaké zkušenosti se může 

těšit. Druhá část příspěvku je zaměřená na praktické důsledky 

toho, pokud žáci i učitelé pravidelně s Erasmem vyjíždějí, 

od hledání suplování po přípravu hodin.  

Mgr. Veronika Žáková, ZŠ a MŠ Okna, Jak jsme začali 

Erasmus+ psát, co to pro naši školu znamená, naše 

zkušenosti z Bukurešti 

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor 

učitelství angličtina - výtvarná výchova. Ve škole v Oknech učím 

čtrnáct let. Od začátku se snažím rozvíjet mezinárodní 

spolupráci, píši a koordinuji projekty, sháním zahraniční 

partnery, organizuji výjezdy. Kromě školy učím angličtinu 

v kurzech pro dospělé. 
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ZŠ a MŠ Okna je poměrně malá venkovská škola. Od roku 2006 

se účastní mezinárodních projektů. Začali jsme programem 

Comenius, který se proměnil na současný Erasmus+. 

Spolupracujeme s evropskými školami (nyní již čtvrtý projekt), 

účastníme se zahraničního vzdělávání pedagogů, snažíme se 

rozvíjet spolupráci malotřídních škol v regionu.  

V letech, kdy se nám nedařilo získat grant v tomto programu, 

jsme se snažili hledat jiné cesty kontaktu s evropskými zeměmi, 

organizovali výměny žáků. Mezinárodní spolupráci považujeme 

za samozřejmost. Důležité je nejen to, že naše děti vyjíždějí 

do zahraničí, ale že cizinci přijíždějí k nám, do naší školy, rodin, 

obce. 

V březnu tohoto roku jsme se zúčastnili mezinárodní konference 

FuturE+ v Bukurešti, Rumunsko. Úkolem konference bylo 

zhodnotit uplynulé programové období a shromáždit zkušenosti, 

připomínky a inspiraci pro období nové. 

Mgr. Elena Průchová, ZŠ a MŠ Polevsko, Význam a přínos 

Erasmus+ nejen pro malotřídní školy 

Ředitelkou školy jsem od r. 2004. Od r. 2015 realizujeme výjezdy 

s dětmi do zahraničí s programem E+. Aktuálně od září t.r. běží 

třetí projekt ve spolupráci se základními školami v Litvě a 

Lotyšsku, které jsou velikostně odpovídající naší škole, tj. do 100 

žáků.  V minulosti jsme s dětmi navštívili Francii a Polsko. Již 

můžeme hodnotit přínos a to zjm. pro rodiče, kteří na základě 

vzájemných návštěv s dětmi ze zahraničí zjistí, že jejich děti 

velmi dobře komunikují a mnozí si dopisují, a to vše v angličtině. 

Mgr. Markéta Beťková, Dům zahraniční spolupráce, Národní 

agentura ERASMUS+, Jak připravit žádost do Erasmus +, KA 2 

zjednodušené partnerství škol 

Možnosti zapojení škol do mezinárodních aktivit - představení 

aktivit, které Dům zahraniční spolupráce nabízí v oblasti 

mezinárodní spolupráce škol, především v rámci programu 

Erasmus+ a eTwinning. Představeny budou možnosti programu 

Erasmus+ v oblasti dalšího vzdělávání učitelů a v oblasti 

spolupráce škol a také možnosti, které nabízí platforma 

eTwinning především v oblasti on-line spolupráce mezi školami. 

Představí podmínky výzvy KA 2 zjednodušené partnerství škol, 

která proběhne od ledna 2020, z pozice hodnotící organizace 

uvede například nejčastější a zbytečné chyby v žádostech, co se 

opakuje jako důvod neúspěchu. 

Bc. Jakub Šerák, Dům zahraniční spolupráce, Národní 

agentura ERASMUS+, Využití portálu eTwinning pro hledání 

partnera projektu a mezinárodních projektů 

Představení portálu a možností jeho využití. 

Mgr. Gabriela Medwell, Erasmus + pro neziskový sektor, další 

možnosti spolupráce škol 
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Mgr. Gabriela Medwell, učitelka anglického jazyka, projektová 

manažerka neziskové organizace AIM, z.s., úspěšná realizátorka 

projektů v rámci Erasmus+ a Evropského sboru solidarity 

v klíčové akci KA1 sektoru mládež. Byla vybrána jako delegát 

za ČR Národní společností pro koordinaci Erasmus+ 2020. 

Od roku 2015 implementuje projekty Erasmus+ a Evropského 

sboru solidarity mimo jiné formou zapojování zahraničních 

dobrovolníků do výuky anglického jazyka na základních a 

středních školách Českolipska. Od roku 2015 zapojila celkem 22 

dobrovolníků ze zemí Evropské unie i mimo ni, a to v ročních 

projektech. 

Její inspirativní příspěvek nastíní možnosti podpory jazykového 

rozvoje žáků a implementace inkluzivních přístupů ve spojení se 

zahraničním dobrovolnictvím, rozvojem aktivního občanství a 

propagací základních hodnot současné Evropy, mezi něž patří i 

multikulturalita, hodnoty solidarity, tolerance a respektu, a to 

v prostředí formálního vzdělávání, především základních škol. 

Hostem jejího příspěvku bude poslední z 22 zahraničních 

dobrovolníků, slečna Gabriella Rava z Itálie a kolegyně 

Mgr. Lucie Novotná, která projekty společně s Mgr. Gabrielou 

Medwell koordinuje od samotného začátku. 

Mgr. Lenka Filipová, ZŠ Partyzánská Česká Lípa, Naše 

zkušenosti a doporučení z realizace projektů Erasmus 

Využíváme příležitost projektů Erasmus+ pro rozvoj a 

naplňování dlouhodobé koncepce školy a cílů navázaných 

na potřeby školy ve spolupráci s projekty Erasmus+. 

Nabízíme tak možnosti profesního rozvoje pedagogů formou 

stínování na partnerských školách nebo účasti na vzdělávacích 

kurzech v zahraničí. Úzce spolupracujeme s evropskými 

dobrovolníky v rámci projektu Erasmus+ v sektoru mládež. 

Zapojujeme evropskou mládež do vzdělávacího procesu a chodu 

školy, přínos této spolupráce pro žáky a pedagogy vídáme každý 

den. Jazykové kompetence žáků a pedagogů rozvíjíme zapojením 

do aktivity eTwinning. 

Pro účastníky je připraveno bohaté občerstvení. 

Kontaktní osoby: 

Ing. Milena Nováková, koordinátor, manažer odborné části MAP 

tel.: 775 095 751, e-mail: novakova@lagpodralsko.com, 

www.map-cl-nb.cz      

Bc. Barbora Váradiová, manažer administrativního týmu MAP 

tel.: 774 646 284, e-mail: varadiova@lagpodralsko.com  

LAG Podralsko z.s.                

Zahrádky 130, 471 01 Zahrádky 
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