
Milí rodiče, 

vaše škola se od září 2020 zapojila městského pilotního projektu na podporu angličtiny. O čem je a co 
vaše děti v tomto školním roce čeká? Aktivní znalost cizího jazyka, a zejména angličtiny jako 
univerzálního dorozumívacího prostředku, je v dnešním globalizovaném světě velkou konkurenční 
výhodou. Ta může významně rozhodnout o úspěchu našich dětí v životě a jejich profesní i osobní cestě. 
Možností, jak mohou naše děti angličtinu doslova vstřebávat, jsou dnes desítky a výuka angličtiny na 
základní škole je prostě nemůže všechny postihnout. Rozdíly mezi dětmi, které jsou s angličtinou v 
kontaktu víc a které jen minimálně, se z různých (často i finančních) důvodů stále rychleji zvětšují. 
Výbor pro vzdělávání a inovace Zastupitelstva města, odbor školství a kultury Městského úřadu a 
vedení města proto společně s vedením vrchlabských škol připravily pilotní projekt, jehož cílem je 
podpořit výuku angličtiny na našich základních školách a umožnit dětem, které o to budou stát, aby se 
mohly snadno a co nejpřirozenějším způsobem zlepšovat v angličtině. 

Rozhodli jsme se, že nejúčinnějším způsobem bude zapojení dobrovolných zájemců ze zahraničí, 
ideálně rodilých mluvčích angličtiny. Pro začátek jsme jich několik pozvali k nám do Vrchlabí a 
zahrneme je do nejrůznějších aktivit i na vaší základních škole. Zatím je chceme zapojit, samozřejmě 
vedle hodin angličtiny, hlavně do sportovních, uměleckých a pracovních činností. Děti tak budou moct 
v angličtině vyrábět, malovat, zpívat, sportovat, pracovat na počítači, povídat si při hraní v družině. 
Máme velkou radost, že do projektu se chce zapojit celá řada učitelů. Víme, že globální pandemická 
situace může situaci zásadně změnit, nicméně v průběhu září projekt spustíme. Rozvrh jednotlivých 
zahraničních dobrovolníků-stážistů a jejich přidělení do konkrétních hodin/aktivit konkrétních tříd na 
vaší škole se dozvíte přímo od vaší školy, protože rodilí mluvčí budou ve Vrchlabí zůstávat různou dobu 
a budou se střídat v práci na jednotlivých školách. 

Uvědomujeme si velmi dobře, že globální situace není jednoduchá. Chceme vás ujistit, že jsme podnikli 
všechna opatření, tak, abychom zajistili naprosto bezpečný průběh projektu. Začínáme pouze s pěti 
dobrovolníky, všichni jsou z Evropy a prošli velmi přísným prověřením a hodnocením. Pro vaši 
informaci se našim dětem budou věnovat pouze výměnou za ubytování a stravování, které pro ně 
zajistíme ve spolupráci s městskými organizacemi a místními firmami, které projekt podporují. O 
aktuální podobě a průběhu projektu vás budeme informovat také na webových a facebookových 
stránkách města, všechno důležité se vždy dozvíte od vašich učitelů a ředitelů. Pouštíme se do 
jedinečného projektu a pokud bude pokračovat a rozvíjet se (jeho pilotní etapu samozřejmě pečlivě 
vyhodnotíme i díky zpětné vazbě od vás), jsme přesvědčení, že může významně přispět k vzdělanější 
budoucnosti našich dětí a našeho města. Děkujeme předem za vaši podporu a důvěru! 

Za tým projektu 

Lukáš Teplý, Michal Vávra, Tomáš Vrbata (členové zastupitelstva města), Eva Mikšíková (Městský 

úřad Vrchlabí) a Šárka Paulů (koordinátorka projektu). 

 

V případě potřeby dalších informací se na nás neváhejte obrátit, rádi vaše dotazy zodpovíme! 

Šárka Paulů: sarka.paulu@seznam.cz, tel. 737 461 343 

Lukáš Teplý: lukas.teply@skiareal.cz, tel. 702 197 776 

Michal Vávra: vavramichal@muvrchlabi.cz, tel. 731 196 703 
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