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Úvodní slovo

Evropská jazyková
cena Label v roce 2021

Vážení čtenáři,

V roce 2021 byly stanoveny následující priority:

dovolte nám, abychom Vám v této publikaci představili projekty, které byly
v letošním roce oceněny Evropskou jazykovou cenou Label. Toto ocenění
je každoročně udělováno výjimečným a inovativním projektům v oblasti
jazykového vzdělávání s cílem podporovat nové aktivity v této oblasti a šířit
je mezi odbornou veřejností.
Evropská jazyková cena Label vznikla jako iniciativa Evropské komise
a v České republice je udělována již od roku 2002 za spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Domu zahraniční spolupráce.
Ocenění lze udělit jakékoli instituci působící v oblasti jazykového vzdělávání. Všechny přihlášené projekty musí splňovat obecná kritéria stanovená
Evropskou komisí, a dále alespoň jednu z evropských nebo národních priorit.

1/	Podpora výuky jazyků prostřednictvím digitálních technologií a digitálních médií
2/	Výuka jazyků a podpora rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního
občanství
3/	Profesní rozvoj učitelů jazyků

Ve svém přístupu by měl být komplexní a naplnit vzdělávací potřeby všech
účastníků. Měl by mít přidanou hodnotu a díky jeho realizaci by mělo dojít
k jasnému zlepšení výuky a studia cizích jazyků. Měl by být originální, tvůrčí, dokázat studenty i učitele k učení motivovat, a to vše při respektování
evropských principů.
Přihlášené projekty následně hodnotí porota složená z odborníků v oblasti jazykového vzdělávání z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Domu zahraniční spolupráce a jazykových institutů.
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Slavnostní předávání cen proběhlo 22. 11. 2021 v Kaiserštějnském paláci.
Zástupcům oceněných institucí byly předány certifikáty podepsané náměstkem sekce vzdělávání a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a statutárním zástupcem Domu zahraniční spolupráce. Společně
s certifikáty vítězové obdrželi také finanční ocenění od Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky v celkové hodnotě 1 400 000 Kč.
Děkujeme všem přihlášeným za jejich zapojení do Evropské jazykové
ceny Label a všem oceněným srdečně blahopřejeme.

Evropská jazyková cena Label 2021 / úvodní slovo

Jaká kritéria by tedy měl nominovaný projekt splňovat?

Dům zahraniční spolupráce obdržel celkem 40 přihlášek. Evropskou jazykovou cenu Label 2021 získalo 7 z nich.
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Evropská jazyková
cena 2021 v číslech
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prostřednictvím pravidelné práce s anglickými knihami u žáků na 1. stupni
základní školy

Zastoupení jazyků
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ákladní škola a mateřská škola Sněžné, příspěvková organizace
4.	ZPodpořme
a rozvíjejme čtenářskou gramotnost anglického jazyka
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S ICT a jazyky
nebojím se Evropy

Koordinátor projektu:

Mgr. Lukáš Chadima
Cílová skupina:

Studenti OA a SOŠ Choceň
a zájemci z řad veřejnosti
Jazyk:

anglický jazyk
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OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň nabízí studium v maturitních oborech veřejná správa, cestovní ruch, obchodní akademie – zahraniční obchod,
obchodní akademie – daně a finance,
obchodní akademie – ekonomika sportu a v učebních oborech kuchař-číšník,
cukrář a prodavač – výroba a prodej
lahůdek. Aby škola zvýšila šance svých
absolventů uspět na evropském trhu
práce, snaží se kontinuálně rozvíjet jejich
klíčové kompetence a dovednosti, a to
především v oblastech informačních
technologií, cizích jazyků, cestovního ruchu, obchodu a gastronomie. Nabízí rozšířenou výuku cizích jazyků – primárně
anglického jazyka, ale také německého,
ruského a francouzského jazyka. Žáci
mají dále možnost rozvíjet své komunikační schopnosti v anglickém jazyce,
a to jak v oblasti obchodní angličtiny, tak
u odborné angličtiny v cestovním ruchu.
V obou oblastech odborné angličtiny si
mohou složit certifikát na CEFR B1.

Projekt byl zaměřen primárně na
rozvoj jazykových a odborných dovedností pedagogů organizace s cílem zvýšit šance studentů na uplatnění v rámci
oborů na celoevropském trhu práce.
Největším přínosem projektu bylo
vytvoření e-learningového prostředí pro
výuku cizích jazyků. Celý tento systém
online vzdělávání je přitom postaven na
dvou základních pilířích. Při rozvoji jazykových prostředků studenti využívají
výukových videí vysvětlujících klíčové
gramatické jevy, slovní zásobu nebo zásady výslovnosti. Takto teoreticky nabyté znalosti si pak prakticky procvičují
pomocí kvízů, které jim poskytují automatickou zpětnou vazbu, a které dále vysvětlují chyby v případných nesprávných
odpovědích za pomoci komentářů. Jedná
se o zcela autonomní systém, ve kterém
není potřeba asistence pedagoga.
Dostupné aktivity byly a jsou i nadále
tvořeny v souladu s moderními poznatky
ve výuce cizích jazyků, které byly načerpány během účasti na metodických kurzech.

Dostupné aktivity byly
a jsou i nadále tvořeny
v souladu s moderními
poznatky ve výuce
cizích jazyků, které byly
načerpány během účasti
na metodických kurzech.
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Obchodní akademie
a Střední odborná škola
cestovního ruchu Choceň
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Základní škola Přimda

Koordinátor projektu:

Mgr. Jana Anděl Valečková
Cílová skupina:

Žáci 8. a 9. třídy ZŠ
Jazyk:

německý jazyk
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Základní škola Přimda je úplnou základní školou s devíti postupnými ročníky. Nachází se v okrese Tachov. Školu
navštěvuje 194 žáků z Přimdy a okolních
obcí. Ředitelkou školy je Mgr. Marcela
Husáková. Ve škole se vyučují dva cizí
jazyky – od třetího ročníku angličtina
(tři hodiny týdně), od sedmého ročníku
němčina (dvě hodiny týdně). V sedmém
ročníku si jazykově nadaní žáci mohou
vybrat volitelný předmět Konverzace
v angličtině, který pak navštěvují až do
9. třídy (jedna hodina týdně). Jednou
z priorit naší školy je internacionalizace –
do ŠVP máme začleněnu realizaci projektů mezinárodní spolupráce. Od roku 2010
škola realizuje eTwinningové projekty,
které žáky motivují k učení se cizím jazykům, k rozvíjení jejich dovedností v oblasti informatiky a ke spolupráci s vrstevníky z ostatních evropských zemí i zemí
z programu eTwinning Plus. Od roku 2018
je naše škola držitelem prestižního ocenění eTwinningová škola.

Na projektu Zeichne, was ich dir
sage – Bilddiktat im Deutschunterricht
(Nakresli, co ti říkám – Obrázkový diktát ve výuce němčiny) spolupracovali
žáci ZŠ Přimda s partnery z Polska, Slovinska a Španělska. Cílem projektu bylo
rozvíjet slovní zásobu a základní mluvnické struktury v německém jazyce u žáků-začátečníků (jazyková úroveň A1).
Do projektu se zapojili žáci 8. a 9. ročníku, kteří vytvořili obrázkové diktáty na
čtyři témata, která si sami zvolili: sport
a volný čas, škola, móda, jídlo a pití.
K týmž tématům napsali i krátké texty
(„příběhy“) v němčině. Ze všech diktátů
a příběhů vznikly elektronické knihy, jež
jsou výstupem projektu. Vznikl i společný adventní kalendář. Práce na projektu
přitom pokračovala i při distanční výuce.
Žáci měli rovněž možnost zúčastnit se
společných online hodin, při nichž vypracovávali obrázkové diktáty. Na závěr
projekt společně zhodnotili.

Do projektu se zapojili
žáci 8. a 9. ročníku, kteří
vytvořili obrázkové
diktáty na čtyři témata,
která si sami zvolili:
sport a volný čas,
škola, móda, jídlo a pití.
K týmž tématům napsali
i krátké texty („příběhy“)
v němčině.
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Zeichne, was ich
dir sage – Bilddiktat
im Deutschunterricht
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English speaking
countries

Koordinátor projektu:

Mgr. Markéta Jurková
Cílová skupina:

Žáci prvního stupně základní
školy, v rámci eTwinningu
se projekt řadí mezi projekty
pro věk 4–11 let
Jazyk:

anglický jazyk
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Základní škola a mateřská škola
Luková je venkovská malotřídní škola
v Pardubickém kraji, okres Ústí nad Orlicí.
Škola zahrnuje jednu třídu mateřské školy
(26 dětí) a dvě třídy prvního stupně základní školy (30 žáků). Výuka v základní
škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu Dovedu si poradit, ve kterém se odráží motto naší školy: Neučíme
se pro školu, ale pro život. V současnosti
v základní škole pracují dvě učitelky a dvě
asistentky, neboť škola nabízí vzdělání
také dětem se speciálními vzdělávacími
potřebami, a to nejen v Lukové, ale i v širším okolí. Na tomto projektu naše škola
spolupracovala v rámci eTwinningu se
sedmnácti učiteli z různých evropských
zemí, jako jsou např. Turecko, Řecko, Makedonie, Polsko, Portugalsko, Rumunsko,
Španělsko a Ukrajina.

Projekt proběhl v malotřídní škole
ve školním roce 2019/2020 a zapojili se
do něj žáci 3.–5. ročníku. V rámci eTwinningu škola spolupracovala se sedmnácti
učiteli z různých evropských zemí.
Projekt byl zaměřen na rozvoj jazykových znalostí a dovedností v rámci
výuky o anglicky mluvících zemích, která je součástí učiva anglického jazyka.
Hlavními cíli bylo porozumět jednoduchým textům s omezenou slovní zásobou, shromažďovat informace dostupné
z fyzických a digitálních dokumentárních
zdrojů a aktivně je používat, stejně jako
podílet se na skupinových činnostech
a mezipředmětových projektech. Dále
se žáci učili hovořit a popisovat základní fakta a zajímavosti v anglickém jazyce
a v neposlední řadě i hodnotit výsledky
své vlastní práce a práce vlastního týmu.

Hlavními cíli bylo
porozumět jednoduchým
textům s omezenou slovní
zásobou, shromažďovat
informace dostupné
z fyzických a digitálních
dokumentárních zdrojů
a aktivně je používat,
stejně jako podílet se na
skupinových činnostech
a mezipředmětových
projektech.

Evropská jazyková cena Label 2021 / Oceněné projekty

Základní škola a mateřská
škola Luková
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Základní škola a mateřská škola Sněžné,
příspěvková organizace
Koordinátor projektu:

Mgr. Ladislava Buchtová
Cílová skupina:

žáci 1. stupně základní školy
(6–11 let) – aktivní zapojení.
Pasivně – žáci 2. stupně – aktivní
podpora čtenářství.
Jazyk:

anglický a český jazyk
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Základní škola a mateřská škola
Sněžné, p. o. je malá venkovská úplná
škola se všemi ročníky v Kraji Vysočina. Součástí školy jsou základní škola,
mateřská škola, školní družina a školní
jídelna. Základní škola je spádová – za
vzděláním sem dojíždějí žáci z okolních
obcí – a poskytuje základní vzdělání žákům plnícím povinnou školní docházku.
Celková kapacita školy činí 270 žáků. Ve
všech jejích součástech se plně respektuje individualita dítěte a žáka. Je zde vytvořena přátelská atmosféra a pracovní
prostředí bez stresu, což se také odráží
v dobrých partnerských vztazích mezi
zaměstnanci, učiteli, žáky, rodiči, širší
veřejností a zřizovatelem. Škola je členem Národní sítě venkovských komunitních škol, což umožňuje partnerství
a spolupráci se stejně velkými školami
nejen v naší zemi, ale i na mezinárodní
úrovni.

Projekt si kladl za cíl podpořit
a rozvíjet čtenářskou gramotnost anglického jazyka u žáků 1. stupně základní
školy prostřednictvím nových, zajímavých a zábavných forem a metod práce
s využitím různorodých zdrojů.
Díky projektu si všichni účastníci zvýšili své jazykové kompetence prostřednictvím pravidelné práce s anglickými
knihami, ale také za pomoci dramatické
výchovy prováděné formou her, písní,
zážitkové pedagogiky a hraní žákovského anglického divadla.
Na projektu spolupracovali zaměstnanci i žáci školy, dále partneři projektu,
vedení školy a jiné přizvané školy se svými žáky, mediální partneři a organizace.
Výsledkem tohoto projektu bylo vytvoření materiálů pro výuku jak anglického, tak i českého jazyka.

Díky projektu si všichni
účastníci zvýšili své
jazykové kompetence
prostřednictvím
pravidelné práce
s anglickými knihami,
ale také za pomoci
dramatické výchovy
prováděné formou her,
písní, zážitkové pedagogiky
a hraní žákovského
anglického divadla.
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Podpořme a rozvíjejme čtenářskou
gramotnost anglického jazyka
prostřednictvím pravidelné práce
s anglickými knihami u žáků na
1. stupni základní školy
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S jazykem za úspěchem
v odborném vzdělávání

Koordinátor projektu:

Ing. Lenka Nekorancová
Cílová skupina:

pedagogové a studenti středních
odborných škol a učilišť
Jazyk:

anglický, ruský a německý jazyk
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Hello language centre v Ostravě je
institucí zaměřenou na sektor vzdělávání dětí, v poslední době ale stále ve větší
míře také na segment dospělých, a to nejen v oblasti cizích jazyků, ale čím dál více
i v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Základní službu školy
představuje výuka sedmi cizích jazyků,
s největším podílem jazyka anglického
a německého formou skupinových nebo
individuálních kurzů pro děti a dospělé.
Kromě klasických jazykových kurzů pro
veřejnost a firmy nabízí společnost také
přípravné kurzy k mezinárodním certifikátům, profesní jazykové kurzy, kurzy pro seniory, překlady, tlumočení a jazykový audit.
Škola realizuje také mezinárodní jazykové
zkoušky z angličtiny (Cambridge English)
a z němčiny (Goethe-Institut). Škola je členem Asociace jazykových škol a agentur
ČR (AJŠA) a součástí sítě autorizovaných
zkouškových center pro zkoušky Cambridge a Goethe.

Projekt byl realizován dvěma subjekty, kdy jazyková škola Hello language
centre působila jako vedoucí a koordinátor projektu, jazyková škola E-Lingua Profi
pak fungovala jako partner projektu.
Hlavním cílem projektu byla podpora
výuky odborného cizího jazyka na středních odborných školách v oborech strojírenských a zdravotnických, a stejně tak
i v oborech osobních služeb, jako jsou
kadeřnice, maséři a podobně. Účastníci
projektu se snažili zefektivnit výuku cizích jazyků v odborných školách tak, aby
byli studenti připraveni nejen na maturitní zkoušku, ale i na běžnou komunikaci
v rámci odbornosti, a tedy i pro trh práce.
Projekt však bude pokračovat i nadále
– zkušenosti z realizace již škola zužitkovala při uskutečnění mezinárodního projektu v oblasti jazykového vzdělávání žáků
základních škol spolu s partnery z Irska
a Velké Británie. Do budoucna má v plánu
sestavit navazující projekt, který bude zahrnovat další obory i jazyky a jejich různé
úrovně.

Projekt však bude
pokračovat i nadále –
zkušenosti z realizace
již škola zužitkovala
při uskutečnění
mezinárodního projektu
v oblasti jazykového
vzdělávání žáků
základních škol spolu
s partnery z Irska a Velké
Británie.
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Hello language centre s.r.o.,
Ostrava
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Krajánek ve světě, z.s.,
Dobruška
Koordinátor projektu:

Lenka Kanellia
Cílová skupina:

české děti školního věku žijící
v zahraničí
Jazyk:

český jazyk pro bilingvní
a multilingvní české děti
v zahraničí
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Krajánek ve světě, z.s. je nezávislá
dobrovolná iniciativa, která si klade za cíl
propagovat v zahraničí český jazyk, literaturu a kulturu a vytvářet výukové materiály, rozvíjet čtenářství a čtenářskou
gramotnost a v neposlední řadě podporovat bilingvismus a multikulturalismus.
Veškerá činnost a projekty spolku jsou
postavené na týmové spolupráci českých
krajanů, kteří jsou v mnoha případech ve
vedení českých škol a krajanských spolků
v zahraničí nebo v jejich pedagogických
týmech. Krajánek ve světě v rámci projektu distančního vzdělávání spolupracuje také s veřejnými a vzdělávacími institucemi a organizacemi v České republice,
jako je například Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Národní pedagogické muzeum Komenského, Liga vozíčkářů a další.

Krajánek ve světě je nezisková organizace s přeshraničním přesahem,
podporující multiligvní (tedy vícejazyčnou) a multikulturní českou mládež žijící
v zahraničí. V roce 2021 spojují síly s Českou asociací, organizací, která podporuje
mezinárodní kulturní a vzdělávací dialog
a klade si za cíl propojovat české krajanské komunity. Hlavním cílem tohoto
online projektu je vybudovat udržitelný
vzdělávací systém pro české děti kdekoli
ve světě, vytvořit mezinárodní třídy složené z malých „expatů“ (tzn. lidí žijících
dlouhodobě mimo svou vlast) a umožnit
jim spojení s jejich vrstevníky. Projekt má
obrovský dopad také na kulturní a jazykové dědictví českých dětí žijících v zahraničí. Projekt je založen na moderních
interaktivních vzdělávacích nástrojích,
inovativních stylech a nápadech ve výuce, týmové práci, společných projektech, dalším vzdělávání a sdílení znalostí
a mentoringu učitelů.

Projekt má obrovský
dopad na kulturní
a jazykové dědictví
českých dětí žijících
v zahraničí.
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Distanční výuka pro české
děti žijící v zahraničí
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Blue-Bot in Action

Koordinátor projektu:

Mgr. Daniela Paurová,
Mgr. Lenka Nováková
Cílová skupina:

žáci ve věku 8–9 a 14–15 let
Jazyk:

anglický jazyk
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Škola má v současné době 600 žáků.
Kromě environmentální výchovy a sportovních aktivit se zaměřuje i na zlepšení
komunikačních schopnosti žáků v cizích
jazycích. Anglický jazyk je tu vyučován
již od první třídy, na druhém stupni si pak
žáci volí druhý cizí jazyk. Častá je i spolupráce mladších a starších žáků. Většina
jazykářů se vzdělává formou seminářů
a online kurzů. Zúčastnili se i programů
Evropské unie, které byly zaměřeny na
rozvoj jazykových schopností – jazykové
kurzy v zahraničí, seznámení s moderní
výukovou metodou CLIL, e-learningové
kurzy pro žáky i učitele. V loňském školním roce byla otevřena nová jazyková
učebna vybavená moderní IT technikou.
Na škole pracuje již řadu let tým učitelů
z 1. a 2. stupně, který se podílí na mezinárodním programu zahraniční spolupráce mezi školami – eTwinningu. Žáci
mají možnost zlepšovat svoje jazykové
kompetence pomocí těchto projektů, do
kterých bývá každoročně zapojeno cca
150 žáků.

Tento eTwinningový projekt byl založen na spolupráci a pomoci starších
kamarádů mladším a využití metody CLIL
ve výuce. Na úvod byly jasně vytyčeny
cíle mezi partnery, které byly vloženy do
Twinspace. Spolupráce probíhala hned
od počátku, a to jak mezi partnery, tak
mezi mladšími a staršími dětmi. V rámci České republiky pracovaly dvě třídy –
žáci 3. a 9. tříd.
Děti pracovaly s robotickými hračkami Blue-Bot a učily se základům programování, ale zároveň aktivně používaly
angličtinu v prostředí, které je dětem
velmi blízké. Žáci 9. tříd pomáhali mladším dětem za pomocí Blue-Botů představit partnerům sebe, svou třídu a svoje
město. Jednou za měsíc proběhla společná hodina žáků 3. a 9. tříd – plnili úkoly
v šesti daných skupinách a postupně
podle plánu kódovali název svého města,
připravovali tanec, kreslili s Blue-Botem,
procvičovali a učili se nová slovíčka.

Děti pracovaly
s robotickými hračkami
Blue-Bot a učily se
základům programování,
ale zároveň aktivně
používaly angličtinu
v prostředí, které je
dětem velmi blízké.
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Základní škola,
Most, Václava Talicha 1855,
příspěvková organizace
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Slavnostní předávání ocenění vítězným projektům proběhlo 22. 11. 2021
v Kaiserštějnském paláci v Praze. Předávání se zúčastnil náměstek sekce
vzdělávání a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Jan Mareš, MBA, Ph.D. a statutární zástupce Domu zahraniční
spolupráce Mgr. Michal Uhl.
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Slavnostní
předávání ocenění
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