
"Cizí jazyky pro život"  

Zavedení systému výuky anglického jazyka DynEd  

 

Naše škola klade důraz na výuku anglického jazyka, snažíme se, aby si naše děti osvojily 
základy tohoto jazyka přirozenou cestou a mohly pak angličtinu aktivně používat po zbytek 
života. 

Vzhledem k tomu, že lektor Paul Cunningham, který působil na naší škole, musel odjet zpět 
z rodinných důvodů do Ameriky, rozhodli jsme se využít mimořádné nabídky Národního 
institutu pro další vzdělávání a v rámci jeho projektu Cizí jazyky pro život, jenž je 
financován z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a 
státního rozpočtu České republiky, a zavést tak na naší škole výjimečný systém výuky 
anglického jazyka – systém DynEd. 

  

Jedná se o řešení výuky angličtiny s důrazem na ústní komunikační dovednosti a 
s maximálně individualizovaným přístupem ke každému žákovi. Studovat mohou bez 
omezení, kdykoli a kdekoli , tedy i doma na domácím počítači. 

DynEd učí cizí jazyk jako dovednost, tedy tak, aby žáci byli schopni jazyk používat 
automaticky a pohotově. Pro jednotlivé věkové kategorie a jazykové úrovně je vyvinut vždy 
speciální jazykový kurz. 

  

Co přináší DynEd rodičům  

• individuální vzdělávací přístup k  dítěti 
• stejné šance pro všechny žáky včetně žáků se specifickými poruchami učení 
• možnost sledování průběhu studia (co, kdy, jak dlouho vaše dítě studovalo, výsledky 

testů, atd) a pokroku studia u dítěte 
• jednoduché a transparentní hodnocení žáků 
• efektivní způsob studia angličtiny 
• využívání programu zdarma 

Co přináší DynEd žákům 

• · několikanásobně rychlejší pokrok při osvojování jazyka 
• · kvalitní ústní komunikaci – s důrazem na poslech a mluvení (85% času)  
• · učení se v „bezpečném prostředí“(dítě se nebojí dělat chyby) 
• · individualizovanou výuku – obsah kurzů se neustále přizpůsobuje jejich aktuální 

jazykové úrovni  
• · dítě učí se ve škole i doma (kdy se to hodí) a 
• · vidí bezprostředně svůj pokrok ... 



  

 


