
Program YES I DO tvoří 7 modulů, počet zapojených tandemů učitelů do každo 

z modulů vychází z potřeb a mořností každé zapojené školy. 

Modul A – Kurz všeobecné angličtiny s důrazem na konverzaci 
Cíl 
Účastníci kurzu budou budovat a rozvíjet jazykové prostředky (výslovnost, pravopis, slovní zásobu, mluvnici a její funkční užití), 
řečové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) s důrazem na konverzaci. 
Obsah, témata 
Dle vstupní jazykové úrovně účastníků bude na míru zvoleno lektorem 10 konverzačních témat včetně gramatiky. 
Metody a formy práce, ukončení kurzu 
Kurz bude probíhat interaktivně a bude ukončen ústní zkouškou v rozsahu 30 minut. 
Organizace modulu A 
Skupiny budou vytvořeny podle jazykové úrovně účastníků (min. vstupní úroveň účastníků A1) a zároveň spádově podle regionu 
tak, aby učitelé nemuseli příliš cestovat. Abychom byli efektivnější, uspořádáme dvě pobytové akce; na jeden pobyt je 
plánována výuka 6 + 4 h ve dvou dnech (1. den začátek v 10 h, 2. den konec ve 13 h), tj. celkem 20 hodin. Dalších 40 h 
z celkových 60 bude rozloženo na 14 až 20 setkání v období září až únor; 2 až 3 h setkání  (časový harmonogram sestaven podle 
možností lektorů), výuka bude probíhat v učebnách zapojených škol.   
Časový harmonogram 
Bude zpracován po přihlášení škol, upřesnění počtu zapojených učitelů a jejich jazykové úrovně.    
Finanční zabezpečení 
Náklady na kurz v rámci rozpočtu KVIC. Ostatní související cestovní náhrady včetně pobytu účastníků (ubytování a strava) a příp. 
náhrady platů učitelů (účastníků kurzu) vč. pojištění při pobytových kurzech v rámci rozpočtu zapojených škol.  
Škola může doplnit kurz několika dalšími účastníky, kteří nebudou zapojeni do dalších částí programu Yes, I Do. Max. počet 
účastníků ve skupině je 6 osob. Pro ně bude také kurz zdarma.  

Modul B – Kurz odborné angličtiny 
Cíl 
Účastníci kurzu ovládnou základní odbornou anglickou terminologii strojírenské technologie/strojů a zařízení/kontroly a kvality 
ve strojírenské výrobě se zaměřením na potřeby strojírenských podniků. 
Obsah, témata 
Kurz se v anglickém jazyce zabývá užitečnými znalosti z oblasti výrobních procesů na jednotlivých pracovištích, používaných 
materiálů, strojů, technických postupů atd. Škola může volit z následujících témat. 
Engineering Technology obsahuje témata:  

 Production in mechanical engineering 
✓ Materials, semi-finished products and components 

✓ Heat treatment and chemical heat treatment 

✓ Machining 

✓ Surface finishing 

✓ Welding 

✓ Soldering, brazing, electric discharge machining 

✓ Metal forming 

✓ Assembly 

Machinery and Equipment obsahuje témata: 

✓ Basic quantities in mechanics 

✓ Screws, bolts, pins 

✓ Shaft-hub connections 

✓ Shafts and bearings 

✓ Gears and gearboxes 

✓ Clutches and brakes 

✓ Hydraulic and pneumatic mechanisms 

✓ Lifting equipment  

✓ Engines and motorors 

✓ Electrical engineering (heavy-current) 
Quality and Control in mechanical Engineering production obsahuje témata: 

✓ Production process and quality management in a plant 

✓ Technical documentation I 

✓ Technical documentation II 



✓ Quality and metrology 

✓ Basic measuring instruments 

✓ Form and location measurements 

✓ Destructive and non-destructive testing methods 

✓ Surface quality inspection  

✓ Testing of machinery and equipment 

✓ Complaints, causes and removal of defects 

 

Services in the Travel Trade obsahuje témata:  

✓ Welcome to our town Tourist information centreHotel services Hotel facilities Food and Beverage 

✓ Guest service Problems and Complaints Travel and Transport 

✓ Events 

 Emergencies 

Trade in the travel and tourism industries obsahuje témata:  

✓ Making business contactPresenting a hotel and its servicesDeveloping business contactsEnquiries and offersPricing 

and negotiatingHotel websidesCooperation agreementsMeetings 

Invoicing and troubleshootingExhibitions and trade fairs 

Metody a formy práce, ukončení kurzu 

Kurz je společnou přípravou na výuku odborného cizího jazyka a výuku CLIL, bude probíhat interaktivně, v kurzu bude mít každý 
účastník učebnici a navíc svůj vlastní přístup do online pracovního sešitu kdykoli a z jakéhokoli zařízení s přístupem k internetu, 
který může individuálně používat. Při kontaktní výuce s certifikovaným lektorem účastník získává a procvičuje potřebnou 
odbornou slovní zásobu při řešení modelových situací během mluvních cvičení. V kurzu budou využity výkladové odborné texty 
i poslechy, odborně anglicky komentovaná videa z výrobní praxe, individuální online cvičení a testy s okamžitou zpětnou vazbou 
pro každého účastníka. Kurz bude ukončen ústní zkouškou v rozsahu 15 minut. 
Ostatní 
Podmínky úspěšného splnění 10 online lekcí budou předem dohodnuty mezi lektorem a účastníky kurzu. 
Organizace modulu B 
Podle počtu zapojených škol budou vytvořeny skupiny výuky, optimálně vždy 1 skupina pro 1 školu. Skupinu tvoří učitel/é 
angličtiny + učitel/é odborných předmětů. Setkají se 4 * 4 h v období březen až duben. Výuka bude probíhat v učebnách 
zapojených škol. Jsou stanoveny minimální požadavky na učebnu: kvalitní připojení na internet, dataprojektor a notebook pro 
lektory, NTB, tablet či mobilní tf. pro účastníky; uspořádání učebny – kolem 1 stolu, aby účastníci mohli vzájemně komunikovat. 
Časový harmonogram 
Bude doplněn po přihlášení škol a upřesnění počtu zapojených učitelů. 
Finanční zabezpečení 
Náklady na kurz včetně výukových materiálů v rámci rozpočtu KVIC. Příp. náhrady platů učitelů (účastníků kurzu) vč. pojištění 
v rámci rozpočtu zapojených škol.  

Modul C – Výuka ve třídě 
Cíl 
Učitelé se budou učit vlastní praxí ve třídě a budou se navzájem kolegiálně podporovat. Žáci se naučí základní odbornou 
anglickou terminologii strojírenské technologie/strojů a zařízení/kontroly a kvality ve strojírenské výrobě se zaměřením na 
potřeby strojírenských podniků. 
Obsah, témata 
Kurz se v anglickém jazyce zabývá užitečnými znalosti z oblasti výrobních procesů na jednotlivých pracovištích, používaných 
materiálů, strojů, technických postupů atd. Kurz obsahuje stejná témata jako kurz v modulu B. 
Metody a formy práce, ukončení kurzu 
Modul je výukou odborného cizího jazyka učitelem angličtiny a současně přípravou učitele odborného předmětu na výuku CLIL, 
který bude ve výuce aktivně zapojen. Podle plánu výuky bude kurz v rozsahu 40 vyučovacích hodin probíhat interaktivně, 
v kurzu bude mít každý žák učebnici a navíc svůj vlastní přístup do online pracovního sešitu kdykoli a z jakéhokoli zařízení 
s přístupem k internetu, který může individuálně používat. Při kontaktní výuce s vyučujícími žák získává a procvičuje potřebnou 
odbornou slovní zásobu při řešení modelových situací během mluvních cvičení. V kurzu budou využity výkladové odborné texty 
i poslechy, odborně anglicky komentovaná videa z výrobní praxe, individuální online cvičení a testy s okamžitou zpětnou vazbou 
pro každého žáka. Kurz bude ukončen ústní zkouškou v rozsahu 15 minut. 
Ostatní 
Podmínky úspěšného splnění 10 online lekcí budou žákům předem sděleny. 
Organizace modulu C 
Výuka bude probíhat v tandemu (učitel angličtiny + učitel odborných předmětů) ve skupině s 6 až 12 žáky. Průběžně 3 h týdně. 
Jsou stanoveny minimální požadavky na učebnu: kvalitní připojení na internet, dataprojektor a notebook pro lektory, NTB, 
tablet či mobilní tf. pro žáky; uspořádání učebny – kolem 1 stolu, aby účastníci mohli vzájemně komunikovat. 
Časový harmonogram  



Výuku si organizuje škola podle svých možností za výše uvedených podmínek v období nejdříve od září nejpozději do února, 
rozloženo min. do 6 měsíců. Výuka probíhá v rámci předmětu angličtina nebo mimo učební plán v kurzu. 
Finanční zabezpečení 
Odměna učitelů v případě výuky mimo učební plán (vyučujících v kurzu) vč. pojištění (DPP nebo DPČ) a výukové materiály pro 
všechny zapojené žáky v rámci rozpočtu zapojených škol.  

Modul D – Vzájemné návštěvy škol, sdílení zkušeností s výukou ve skupinách, 

workshopy 
Cíl 
V Moravskoslezském kraji bude rozšířena síť středních odborných škol, které se učí navzájem, využívají blended learning 
v jazykovém vzdělávání a CLIL pro zlepšení úrovně znalostí angličtiny učitelů a žáků. 
Obsah, témata 
V každé zapojené škole bude pedagogický lídr působit jako lektor kurzů odborné angličtiny pro žáky a interní mentor, bude 
iniciovat a vést setkávání zapojených učitelů, organizovat vzájemné návštěvy výuky v rámci jedné školy i návštěvy mezi školami 
v regionu.  
Metody a formy práce, organizace modulu D 
Každá škola vyšle zapojené učitele na 1 až 2 návštěvy do hostitelské školy a přijme 2 návštěvy z partnerské školy (viz níže 
Organizace vzájemných návštěv). 
Zapojení učitelé se účastní na konci dubna dvoudenního výjezdního pracovního setkání k výměně zkušeností, Classroom 
management, Lesson Plans, Before a after class activities, plánování pro další školní rok, k rámci pro evaluaci kvality jazykového 
vzdělávání ve škole, ke zprávě o kvalitě a návrhu opatření ke zlepšení jazykového vzdělávání. Na pobytu je aktivita 6 + 4 h ve 
dvou dnech (1. den začátek v 10 h, 2. den konec ve 13 h). 
V každé škole proběhne v červnu workshop k hodnocení výsledků jazykového vzdělávání s využitím Evropského referenčního 
rámce pro jazyky SERR a rámce pro hodnocení kvality jazykového vzdělávání v rozsahu 6 vyučovacích hodin, který připraví a 
povede pedagogický lídr školy pod supervizí garanta KVIC. 
Pedagogický lídr v každé škole vytvoří zprávu o pokroku v úrovni jazykového vzdělávání. 
Ostatní 
Předpokládaná činnost pedagogického lídra v jednom školním roce je 80 h, tj. v průměru 4 h týdně, (příprava a vedení 
workshopu; ostatní činnosti, např. koordinace programu Yes, I Do na škole, zpracování zprávy o pokroku, koordinace návštěv, 
evaluace programu). 
Časový harmonogram  
Harmonogram vzájemných návštěv si určí školy podle možností a potřeb v období březen až duben, koordinuje pedagogický 
lídr v součinnosti s garantem KVIC. Práce ped. lídra se předpokládá průběžně po celé období programu.     
Finanční zabezpečení  
Odměna pedagogického lídra vč. pojištění (DPP nebo DPČ) a případně cestovní náhrady učitelů při vzájemných návštěvách 
v rámci rozpočtu zapojených škol.  
Organizace vzájemných návštěv ve výuce z modulu C 
host: v tandemu učitelé odborných předmětů a učitelé AJ + ped. lídr školy  
hostitel: výuka v tandemu učitelé odborných předmětů a uč. AJ + ped. lídr školy   
1 návštěva trvá 2 hodiny (1 h pozorování ve výuce + 1 h reflexe a sdílení zkušeností). Všechny vzájemné návštěvy superviduje 
odborný garant KVIC. Počet návštěv bude dvojnásobkem počtu zapojených škol. 

Modul E – Workshop k trendům v jazykovém vzdělávání, CLIL, blended learningu 
Cíl 
Účastníci (září - ředitelé škol a pedagogičtí lídři všech zapojených škol, červen – zapojení učitelé v každé škole) získají základní 
informace k trendům v jazykovém vzdělávání, ke CLILu a možnostem blended learningu. Budou sdílet zkušenosti a v diskusi 
plánovat další rozvoj a zlepšení cizojazyčné výuky ve své škole. 
Obsah, témata 
Moderní trendy v jazykovém vzdělávání, CLIL – možnosti a úskalí, Blended learning – možnosti a úskalí 
Metody a formy práce 
Výklad, diskuse, sdílení zkušeností. 
Časový harmonogram 
Uskuteční se 2 workshopy v rozsahu 6 h. První na začátku programu (září 2019) a druhý na konci (červen 2021 – reflexe a 
evaluace programu, sdílení zkušeností, návrh opatření ke zlepšení výuky, plánování spolupráce učitelů a kolegiální podpory pro 
další školní rok). 
Finanční zabezpečení workshopu 
Náklady na kurz v rámci rozpočtu KVIC 

Modul F – Technicky orientované zahraniční stáže žáků a učitelů ve školách a firmách 
Cíl 
Účastníci získají zkušenosti s průběhem výuky odborných strojírenských předmětů a praxe v podnicích v angličtině.  



Obsah, témata 
Plánovány týdenní stáže (tj. 5 dnů pobytu a 2 dny na dopravu) učitelů a žáků ve školách a podnicích v zahraničí s využitím 
odborné angličtiny pro strojaře. Tématy bude svět výroby, technický vývoj, logistika, kvalita, IT či elektromobilita. 
Metody a formy práce, ukončení stáže 
Pozorování, workshop, diskuse, sdílení zkušeností.  
Časový harmonogram 
Uskuteční se program vedený v angličtině minimálně v 5 dnech a v rozsahu 30 hodin v termínech dle možností zapojených škol 
po ukončení modulu C. Stáž bude organizována plně v režii zapojených škol. 
Finanční zabezpečení workshopu 
Náklady na stáž v rámci rozpočtu školy. 

 


