
 Zhodnocení proveditelnosti CLILu ve škole (webinář)  

 

Vzdělávací cíl 

Cílem on-line vzdělávacího programu je poskytnout učitelům detailní informace o zavádění 

CLILu do školy. Účastníci získají nezbytné informace, jak postupovat krok za krokem při 

zavádění této metody, jak připravit žáky, pedagogické pracovníky a partnery školy na změnu, 

která dozajista ovlivní pozitivním směrem jejich jazykové vzdělávání. Zcela objektivně budou 

účastníci informování o silných i slabých CLILových stránkách, které vyplývají z různých 

empirických šetření. Vzdělávací program je vhodný jako vstupní informační základ pro ty 

učitele, kteří zatím nemají s CLILem praktické zkušenosti a rádi by získali ucelené informace, 

co vše je nutné realizovat, než CLIL začne ve škole reálně žít!  

Po absolvování tohoto vzdělávacího programu bude každý účastník schopen: 

 naplánovat zavádění CLILu, stanovit jeho reálný začátek, 

 zakomponovat tuto inovativní metodu do interních dokumentů školy, 

 připravit udržitelný plán CLILové výuky (výběr předmětů, personální pokrytí včetně 

substituce) 

 mapovat přínos výuky a výsledky jasně prezentovat 

Obsah programu – podrobný přehled témat výuky 

Vzdělávací program je koncipován tak, aby jeho obsah pokrýval propedeutický úvod 

ke CLILu s akcentem na praktické zavádění tohoto přístupu do škol. Obsahově tedy seminář 

pokrývá období od rozhodnutí školy zavést CLIL do ŠVP po faktický začátek CLILové 

výuky. Implementační proces bude odrážet typologii škol (základní a střední škola) a její 

specifika ve vztahu k přípravě učitelů (jazykové i oborově didaktické) a následné tvorbě 

výukových materiálů.  

VZDĚLÁVACÍ OBSAH 

Vzdělávací modul 
Počet 

hodin 

Modul 1:  

 Výklad pojmu CLIL ve vztahu k dalším formám bilingválního 

vzdělávání, integrační charakter přístupu 

 Využití stávajících modelů CLILu  

 Přehled praktických zkušeností (akčních výzkumů) s CLIL dle 

jednotlivých předmětů 

 Stanovení minimální požadované jazykové úrovně učitelů i žáků 

 Začlenění (a vyškolení) učitelů, kteří se programu přímo účastní nebo 

budou  figurovat v roli poradců a konzultantů 

 Audit proveditelnosti metody CLIL na vlastní škole  

- zahrnuje jazykový audit učitelů nejazykových předmětů, selekci 

všeobecně vzdělávacích předmětů vhodných pro metodu CLIL 

v závislosti na výsledku jazykového auditu 

 Výsledky konkrétního implementačního procesu v praxi pohledem 

CLILového učitele   
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Modul 2: 

 Jazyková příprava učitelů: PRE-CLIL 

 Vliv předmětu na jazykovou vybavenost učitelů  

 CLIL versus rodiče, žáci a školská rada  

 SOFT CLIL  versus HARD CLIL  

 Tvorba výukových materiálů ve vazbě na jazykovou správnost, 

prostupnost CLIL v rámci učebního plánu (smysluplnost versus ad hoc 

implementace) 

 Tvorba výukových materiálů – reálný odhad tvorby jednoho výukového 

materiálu, testování materiálů v praxi 

 Zdroje pro tvorbu CLILových materiálů  

 CLIL jako součást ŠVP 
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ZÁVAZNÝ POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ ON-LINE VÝUKY 

 

On-line výuka bude probíhat prostřednictvím platformy ZOOM, přičemž všechny 4 

vyučovací hodiny jsou koncipovány jako on-line synchronní výuka. Po prvním on-line 

modulu se závazně počítá s psychohygienickou pauzou v délce 60 minut.  

 

V případě jednodenních vzdělávacích programů je většina výukových materiálů zaslána 

účastníkům vzdělávacího programu předem protřednictvím cloudové úložiště ulozto.cz. 

Rovněž celkové penzum studijních materiálů po ukončení vzdělávacího programu bude 

k dispozici na cloudovém úložišti do 24 hodin od uskutečnění on-line výuky jako neveřejná 

úložka šiforvaná odkazem, který bude zaslán elektonicky výlučně účastníkům vzdělávacího 

programu na jejich e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Celkový počet úložek odpovídá 

počtu on-line modulů – 2. Každá úložka bude obsahovat záznamy on-line výuky (2 části = 2 

záznamy) a veškeré materiály, které se k danému modulu vztahují (PP prezentace, 

videoukázky, handouty atd.). 

 

Neveřejné úložky na cloudovém úložišti budou dostupné po celou dobu trvání on-line 

vzdělávacího programu, odkazy na jednotlivé úložky budou odstraněny nejdříve 14 dnů 

po ukončení vzdělávacího programu. 

Prezenční listina bude nahrazena snímkem obrazovky (tzv. printscreenem), ze kterého 

bude zřejmý počet přihlášených účastníků a datum a čas pořízení snímku obrazovky (např. 

včetně zobrazení systémového data a času počítače). Snímky obrazovky budou digitálně 

uloženy po dobu dvou let, přičemž dvouletá lhůta začíná běžet prvním pracovním dnem 

následujícího měsíce po ukončení vzdělávacího programu.   

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu je podmíněno aktivní účastí.  

Hodinová dotace a forma výuky 

 

Kurz v rozsahu 4 on-line vyučovacích hodin.   

 

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů 

 

max. počet 15 účastníků v jedné studijní skupině. Kurz je určen pro: učitele základních škol 

(I. a II. stupeň), učitele gymnázií, učitele SOŠ a SOU, učitele VOŠ a vedoucí pedagogické 

pracovníky. V případě velkého zájmu budou účastníci rozděleni dle typu školy, ve které 

vyučují. Minimální počet účastníků je 4/1 studijní skupina.  

 



Požadované vstupní minimální znalosti dle SERR: žádné.  

Vzdělávací program je veden v českém jazyce.   

 

 

Způsob vyhodnocení vzdělávací akce 

 

Každý účastník musí dodržet následující kritéria: aktivní účast. Po splnění kritérií bude 

každému účastníku vydáno osvědčení s údaji dle pokynu MŠMT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkulace předpokládaných nákladů na vzdělávací akci 

Zhodnocení proveditelnosti CLILu ve škole (webinář)   

Počet vyučujících lektorů: 2 



 

Položka  Předpokládané náklady 

Celkové náklady na lektory 3600 

z toho 

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 900 

Ubytování lektorů 0 

Stravování a doprava lektorů 0 

Náklady na zajištění prostor 0 

Ubytování, stravování a doprava účastníků 0 

z toho 
Doprava účastníků 0 

Stravování a ubytování účastníků 0 

Náklady na učební texty 0 

z toho 
Příprava, překlad, autorská práva apod.. 0 

Rozmnožení textů – počet stran :  0 

Režijní náklady 0 

z toho 

Stravné a doprava organizátorů 0 

Ubytování organizátorů 0 

Poštovné, telefony 0 

Doprava a pronájem techniky 0 

Propagace 0 

Ostatní náklady 0 

Odměna organizátorům 0 

Náklady celkem  3600 

Poplatek za 1 účastníka  900 

 

Kurz bude realizován při minimálním počtu 4 účastníků ve skupině. Cena na jednoho účastníka 

vychází z minimální obsazenosti – 4 účastníků ve skupině. 

LINGUISTIC 

 Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v.o.s. 

735 14, Orlová - Poruba, Akátová 1296, IČO: 26785901 



 

 

 

Mgr. XX XXXXX  
 

Datum narození:  XX. VV. DDDD

 

absolvoval(a) akreditovaný vzdělávací program 

 

Zhodnocení proveditelnosti CLILu ve škole (webinář)  

 

Číslo akreditace: Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci 
systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
pod č. j.:  NNNN 

Místo konání: on-line 

Datum konání: NN. NN. NNNN – MM. MM. MMMM 

Rozsah: 8 hodin 

Způsob zakončení: kolokvium 

Číslo osvědčení: OU/NNNN 

 

 

V Orlové dne NN. MM. MMMM                                                   Mgr.  Jarmila Adamusová  

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

   

 



 


