
 

Vážení rodiče a žáci, 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo prostřednictvím Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) na konci dubna Výzvu 56, která obsahovala čtyři aktivity 

zaměřené jak na rozvoj žákovských, tak pedagogických dovedností. 

 Naše škola v této výzvě podala žádost na aktivitu zaměřující se na rozvoj čtenářské gramotnosti 

prostřednictvím dílen čtení a na realizaci sedmidenního zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu (ZJVP) 

pro 26 žáků ve Velké Británii.  

 Projekt byl schválen. Vzhledem ke skutečnosti, že všechny aktivity projektu musí být ukončeny            

 do 31. 12. 2015, musíme přípravné práce zahájit už nyní, před prázdninami. 

 Nejdůležitějším úkolem je vybrat 20 žáků + 6 náhradníků (navštěvujících ve šk. roce 2015/16 8. – 9. 

ročník naší školy), kteří se zúčastní ZJVP ve Velké Británii. Vzhledem ke skutečnosti, že ZJVP je plně hrazen 

z prostředků OPVK, musí škola uskutečnit výběr žáků na základě předem zveřejněných kritérií. Jednotlivá 

kritéria jsou uvedena na přihlášce, kterou žáci se svými zákonnými zástupci vyplní. Za každé splněné kritérium 

získává přihlášený žák uvedený počet bodů. Po odevzdání všech přihlášek škola vytvoří pořadí žáků podle 

získaného počtu bodů. Prvních 20 žáků s nejvyšším počtem získaných bodů (10 žáků 8. tříd, 10 žáků 9. tříd) 

bude mít možnost se zúčastnit ZJVP. V případě rovnosti bodů budou upřednostněni žáci, které doporučí 

vyučující AJ. Dalších 6 žáků s nejvyšším počtem bodů jsou náhradníci, kteří se pobytu zúčastní, pokud někdo 

z vybraných žáků nebude moci na ZJVP nastoupit. 

 Prosím všechny zájemce o odevzdání přihlášek do kanceláře p. Ivetě Kolarovčekové nejpozději do 

čtvrtku 25. 6. 2015 do 14 hodin. Na přihlášky podané po tomto termínu nebudeme brát zřetel. 

 Seznam žáků, kteří se zúčastní ZJVP, bude zveřejněn nejpozději v úterý 30. 6. 2015 do 14 hodin       

na webu školy. 

Informace o Zahraničním jazykově vzdělávacím pobytu pro žáky ve Velké Británii: 

Realizace 7 denního ZJVP proběhne v termínu 5. 9. – 1. 11. 2015. Přesné datum bude známo na základě 

výsledku výběrového řízení nejpozději do 31. 7. 2015. ZJVP obsahuje dopravu autobusem, 5x ubytování 

v hostitelských rodinách včetně plné penze (oběd možný ve formě balíčků), minimálně 3x3 hodiny výuky 

v jazykové škole na úrovni A1 a A2, odpolední, popř. celodenní výlety na zajímavá místa v Brightonu, Londýnu, 

Windsoru, Oxfordu apod., vstupy do památek a muzeí, průvodce, komplexní cestovní pojištění včetně léčebných 

výloh a odpovědnosti za škodu. 

Žáci, kteří budou vybráni k účasti na ZJVP, musí nejpozději v pondělí 24. 8. 2015 předložit ke kontrole platný 

cestovní doklad (OP, cestovní pas). 

                                                                     

 

 

 

 

V Městě Albrechticích 17. 6. 2015                            Regína Hajná 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI 

NA ZAHRANIČNÍM JAZYKOVĚ VZDĚLÁVACÍM POBYTU ŽÁKŮ  

VE VELKÉ BRITÁNII 

 
 Závazně přihlašuji níže uvedenou dceru / uvedeného syna k účasti na zahraničním jazykově 

vzdělávacím pobytu ve Velké Británii, který proběhne v později upřesněném termínu v rozmezí 6. 9. – 1. 11. 

2015. Beru na vědomí, že na základě níže uvedených kritérií proběhne výběr. V případě, že mé dítě bude 

vybráno, zajistím pro něj nejpozději do 24. 8. 2015 platný cestovní doklad. Nebude-li se moci mé dítě ze 

závažných důvodů ZJVP zúčastnit, bezodkladně tuto informaci oznámím písemně škole. 

 

Jméno a příjmení žáka:  

Datum narození:  Třída (šk. rok 2014/2015):  

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  

Datum:  Podpis zákonného zástupce:  

 

Kritéria pro získání bodů při výběrů uchazečů 
 

p.č. 
popis kritéria 

(hodnotíme poslední dva školní roky) 
bodování 

ANO/NE 

vyplní žák 

BODY 
vyplní škola 

1.a) Celkový prospěch na vysvědčení za 2 roky nebyl horší než 2,0 1   

1.b) Celkový prospěch na vysvědčení za 2 roky nebyl horší než 1,5 2   

2.a) Známka z jazyka anglického na vysvědčení nebyla horší než 2  1   

2.b) Známka z jazyka anglického na vysvědčení nebyla horší než 1 2   

3. Reprezentace školy v regionálním kole jazykové soutěže 2   

4. Reprezentace školy v regionálním kole jiných vědomostních soutěží 2   

5. Schopnost dorozumět se a reagovat v jazyce anglickém 2   

6. Bez důtky třídního učitele 2   

7. Udělena pochvala TU nebo ředitele školy 2   

8. Aktivita v hodinách angličtiny  1   

Celkem bodů:  

 


