
Zpráva ze zahraniční stáže 
(Šablona č. 3 Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, 

přírodovědných a technických předmětů v zahraničí) 

 

Základní informace o projektu 

 

Číslo Prioritní osy: 1 Počáteční vzdělávání 

Oblast podpory: 1.1 

Příjemce: Základní škola Bruntál. Okružní 38, 

příspěvková organizace 

Název projektu: Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem 

Registrační číslo projektu: Registrační číslo projektu ve formátu 

CZ.1.07/1.1.00/56.2336 

 

Základní informace o zahraniční stáži 

 

Termín realizace stáže: 4. 10. – 10. 10. 2015 

Místo konání stáže: Slovenská republika, Bratislava 214 

Název instituce, ve které probíhal 

jazykový kurz: 

Základní škola Rajčianská 3 

Jméno účastníka: Mgr. Jindra Novotná 

 

Podrobný popis zahraniční stáže 

 

Obsah zahraniční stáže: 

Stručný popis zahraniční stáže:  Základní škola je bez speciálního 

zaměření. 

 Devíti letá škola s 25 kmenovými třídami. 

 Stáž byla zaměřena na přírodovědné 

předměty. 

 Ve výuce byly použity následující metody: 

frontální, skupinová práce, laboratorní 

práce. 

 Vlastní výuka mi nebyla umožněna, ale 

mohla jsem se aktivně zapojit do výuky 



(pomoc slabším žákům, práce ve 

skupinách žáků...). 

 Během stáže jsem viděla hodiny 

anglického jazyka (3. ročník), matematiky 

(6. a 7. ročník), fyziky (6. a 8. ročník) a 

chemie (8. ročník). Celkem 15 

vyučovacích hodin. 

 Během stáže jsem byla seznámena se 

systémem školství SR, s jeho legislativou. 

 Na úvod jsem byla paní ředitelkou 

provedena celým areálem školy. 

 Paní ředitelka mě seznámila velmi 

podrobně s organizační strukturou školy, 

pronikla jsem do oblasti výchovného 

poradenství, práce školního psychologa a 

byla jsem seznámena s centrem 

pedagogického poradenství, které pracuje 

s dětmi s poruchami učení. Rovněž jsem 

poznala bohatou činnost školní družiny. 

 Během stáže jsem získala nové náměty do 

hodin, zajímavé úkoly, seznámila jsem se 

s novými metodami práce se žáky, získala 

jsem literaturu (pracovní sešity daných 

předmětů). Zaujala mě pestrost v nabídce 

zájmových útvarů. 

 Ve škole (v hodinách) vládla velmi 

příjemná atmosféra, byla jsem velmi 

kladně přijata jak žáky, tak i pedagogy. 

 

Zhodnocení zahraniční stáže obecně a 

ve vztahu k naplnění ŠVP konkrétní 

školy. 

 Cíle ŠVP byly naplněny. 

Stáž hodnotím velmi kladně, inspirovala mě 

k další práci a mnohé poznatky určitě využiji při 

každoroční inovaci našeho ŠVP a školního řádu. 

 

 

V Bruntále dne 16. 12. 2015 

Zpracovala: Mgr. Jindra Novotná 

 

Podpis: …………………………………… 

 

Jméno statutárního orgánu/oprávněné osoby subjektu, který vysílá pedagoga na stáž:  

Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy 

 

 

Podpis statutárního orgánu/oprávněné osoby/razítko: …………………………………… 

  


