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Projekt Erasmus+ si klade za cíl zlepšit úroveň 
znalosti anglického jazyka a umožnit všem 
zúčastněným poznat kulturu, školství, práci  
a životní styl v různých zemích. 
Na programu Erasmus+ se mohou podílet 
studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí 
mládeže a funkcionáři amatérských sportovních 
organizací. Z projektu lze poskytnout finanční 
prostředky na partnerství škol, podniků, míst-
ních a regionálních úřadů a mládežnických nebo 
nevládních organizací s cílem modernizovat vzdě-
lávání a odbornou přípravu a podpořit podnikatel-
ské schopnosti a zaměstnanost.
Nadcházející školní rok 2019/2020 začíná 
naše škola s novým schváleným projektem 
Evropské unie Erasmus+ „Tomorrow Is on Our 
Hands“. Projekt bude trvat dva roky (2019-2021).  
Na projektu budou pracovat žáci a učitelé pěti 
států: Francie, Španělska, Turecka, Bulharska 
a České republiky. Tento projekt je určen pro 
žáky pátého ročníku 1. stupně a šestého ročníku  
2. stupně. Je zaměřen především na ochranu život-
ního prostředí. Plán práce zahrnuje elektronickou 
komunikaci mezi žáky i učiteli, vytvoření jedno-
duchých prezentací na téma rozmanitosti rostlin,  
řek a moří, ohrožených druhů zvířat a hmyzu 
a také ekosystémů v daném regionu. Součástí 
projektu jsou opět vzájemné návštěvy v zúčast-
něných školách. V naší škole se to bude týkat 
patnácti žáků a osmi učitelů. Nejatraktivnější akcí 
bude pravděpodobně návštěva francouzské školy 
v květnu 2020 na ostrově Guadeloupe v Kari-
biku. Na listopad 2019 je naplánovaná cesta do 
Španělska, konkrétně do města Ondarroa, které se 
nachází na severu státu u hranic s Francií. Všechny 
náklady na tyto cesty a aktivity ve výši zhruba 
700.000 Kč jsou financovány z projektu.
A jak budeme vybírat žáky pro projekt? Dáme 
přednost těm, kteří v minulém školním roce 
zdokonalovali svou znalost anglického jazyka 
v rámci nepovinného předmětu English Club  
a kroužku Let´s Talk. Příležitost dostanou i další. 
Pro všechny zájemce bude připraven test z příro-
dopisu a z anglického jazyka. Vybraní žáci se pak 
budou intenzivně připravovat na projekt v hodi-
nách anglického jazyka. V říjnu 2019 se můžeme 
těšit na výstavu Erasmusdays v budově Divi-
šova divadla a na třetí ročník akce European Day  
of Languages v budově školy. 
O těchto akcích budeme ještě informovat 
prostřednictvím tisku a prostřednictvím interne-
tových stránek ZŠ 28. října.
z	Koordinátorka projektu Mgr. Ljudmila Smolová

LSG - Otevřená škola                                    Vzdělávací kurzy pro veřejnost 2019-2020
Stejně jako v předchozích letech i v následujícím školním roce nabídne Letohradské soukromé gymná-
zium mnoho vzdělávacích příležitostí pro širokou veřejnost. Připravili jsme celou řadu kurzů a budeme 
rádi, když Vás některý z nich zaujme a rozhodnete se přihlásit. Především nabízíme výuku cizích jazyků, 
jmenovitě angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Vybrat si můžete z několika jazyko-
vých úrovní, v případě angličtiny máte možnost navštěvovat také hodiny konverzace s rodilým mluv-
čím. Dále budou probíhat kurzy počítačové a výuka psaní všemi deseti. Jako každoročně očekáváme 
velký zájem o licenční kurzy pro budoucí instruktory lyžování a snowboardingu, které připravujeme  
ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Podrobnosti k jednotlivým kurzům naleznete na 
našich stránkách www.lsg.cz. Případné dotazy můžete směřovat na adresu: lenka.kestrankova@lsg.cz.

Lenka Kestřánková, LSG

Zajímavé akce, projekty, kroužky, podpora, rozvoj školství, spousta dřiny ale také zábavy  
– to a mnohem víc je Místní akční plán vzdělávání
V novém školním roce máme pro děti, rodiče i pedagogy připra-
veno mnoho akcí a zajímavostí. Opět budeme otevírat všechny čtyři úspěšné volnočasové kroužky  
pro děti do 15 let, které budou zcela zdarma, pro rodiče a pedagogy plánujeme další semináře, workshopy 
i ukázkové hodiny. Všechny mateřské i základní školy na našem území jsou do projektu MAP II již zapo-
jeny a snažíme se je podporovat a rozvíjet. Všechny informace, fotky i plánované akce můžete sledovat 
na našem webu: www.maporlicko.cz a Facebooku. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Bc. Lucie Osuská, administrativní pracovnice MAP


