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Cíl projektu 

 Střední škola stavební – HORSTAV se snaží realizovat takové projekty z Evropských fondů, 
které mají primárně za cíl posílit, zefektivnit či zkvalitnit výuku ve škole. A to je i smyslem dalšího 
projektu, který se bude na naší škole realizovat s názvem „CLIL a ICT mobilní zařízení ve výuce“. 

 Jak již samotný titul napovídá, jedná se o projekt, který cílí na zkvalitnění výuky, a to jak směrem k 
posílení a k zatraktivnění odborných stavebních předmětů, tak k podpoře moderních technologií 
napříč všemi předměty, neboť jedině tak se může využívání moderních nástrojů stát integrální a 
samozřejmou součástí vzdělávání. 



 

 

 Na anglický jazyk je na Střední škole stavební – HORSTAV pohlíženo nejenom jako na součást 
maturitní zkoušky, ale je k němu přistupováno jako k nezbytné a základní průpravě každého 
středoškolského studenta v rámci jeho zaměření a oboru. Proto je součástí maturitního výstupu 
nejenom všeobecná znalost angličtiny, ale v části tzv. třetích (školních) okruhů je velký důraz kladen 
na schopnost prezentovat právě své studijné zaměření a komunikovat na zvolené odborné téma.  

 A posílení odborné angličtiny, zavedením metody CLIL do výuky, bude jedním z hlavních 
výstupů tohoto projektu. Ve spolupráci s angličtinářem budou vybraní pedagogové doplňovat 
odborné stavební předměty anglickou terminologií tak, aby byli studenti na dané odborné téma 
schopni pohovořit ve svém rodném i ve světovém jazyce. Angličtina se tak v rámci interdisciplinárních 
vztahů stane přirozenou součástí odborných předmětů a v rámci této metody zvané CLIL, dojde jak 
k posílení motivace směrem k jazyku, tak ke stavebním odborným předmětům. 

 ICT mobilní zařízení ve výuce v tomto projektu lze chápat v rámci soudobých trendů, neboť 
na Střední škole stavební – HORSTAV se všichni vyučující bez výjimky snaží zařadit do svých předmětů 
audiovizuální techniku, projektory, práci s internetem a dalšími moderními nástroji. Ať už se jedná o 
všeobecně vzdělávací či odborné předměty, jsou to právě moderní technologie, které umožňují 
vyhledávání a třídění informací, dále dostupnost aktuálních novinek v oblasti technologií a trendů ve 
stavebnictví a v neposlední řadě např. i komunikaci v angličtině se zahraničními studenty. Součástí 
vyučování je kromě standardní práce s Wordem či Excelem i tvorba prezentace v PowerPointu či Prezi 
a jmenovat můžeme i další nástroje Kahoot, Padlet, Adobe Photoshop, Outlook, Quizlet. Pro výuku 
slouží i vzdělávací prostředí typu Edmodo, Google Drive a v nejbližší budoucnosti budou moci učitelé i 
žáci využívat e-learningový systém Moodle. 

 V rámci projektu se bude realizovat rovněž řada doprovodných aktivit. Významně budou 
posíleny projektové dny mimo školu, které budou zaměřeny na architekturu českých měst. A 
zavedena bude i pozice kariérového poradce tak, aby žáci byli informováni o možnosti pomaturitního 
studia, studia na VOŠ či VŠ a taktéž aby získali přehled o pracovním uplatnění v regionu.  

Projekt CLIL a ICT mobilní zařízení byl spolufinancován Evropskou unií. 


