


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

do ruky se Vám dostává materiál, který Vás podrobně 
seznámí s nejmodernějším a doposud nejefektivnějším 
způsobem jazykové výuky, tzv. Blended Learning. Tento 
způsob výuky se v současné době velice dynamicky rozvíjí 
a bývá stále častěji využíván nejen pro fi remní jazykové 
vzdělávání dospělých, ale také pro běžnou denní výuku žáků 
a studentů základních a středních škol. Ministerstvo školství 
mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zdůrazňuje význam tohoto 
typu výuky prostřednictvím podpory škol z prostředků 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
(OP VK) v rámci výzvy č. 57, kde se setkáte s klíčovými 
aktivitami, jako jsou „Individualizovaný rozvoj ústních 
komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/
francouzském jazyce formou blended learningu“ nebo 
„Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností 
žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou 
blended learningu“.

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES® 
je jako jedna z mála institucí zapsána do rejstříku škol 
a školských zařízení MŠMT a má právo působit jako škola, 
která může s využitím vlastních pedagogů a ve vlastních 
prostorách provádět státní jazykovou zkoušku, na kterou 
také připravuje. Schválení jazykové školy jako instituce s 
právem státní jazykové zkoušky je vrcholem certifi kace 
kvality každé jazykové školy. Jazyková škola SOKRATES® 
má více než 17letou zkušenost nejen v oblasti standardní 
výuky po celé republice, ale také v oblasti využívání 
e-Learningu, výuky přes Skype a dalších moderních metod 
maximalizujících individualizaci výuky, která je v dnešní době 
vysoce žádaná. Význam Blended Learningu si velice dobře 
uvědomujeme, a proto jsme pro Vás připravili následující 
nabídku, která Vám umožní sestavit požadované služby na 
míru Vašim potřebám a možnostem.

Na spolupráci s Vámi se těší

prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
ředitel společnosti SOKRATES® pro ČR



Blended Learning je velice efektivní forma výuky, která v sobě 
pojí výhody standardní výuky s výhodami e-Learningu a dalších 
moderních metod využívajících ICT. Jeho hlavní předností je vysoký 
stupeň individualizace výuky, a proto se skvěle uplatní právě 
v oblasti výuky cizích jazyků na různých úrovních Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky. Povaha Blended 
Learningu navíc zajišťuje eliminaci vlivu některých specifi ckých 
poruch učení. Student jednoduše využívá možnost vzdělávat 
se samostatně podle svých potřeb a možností prostřednictvím 
elektronického výukového programu. Zároveň se však osobně 
účastní výuky nebo osobních konzultací s učitelem. Pakliže 
není možné absolvovat výuku osobně, popřípadě tento způsob 
nevyhovuje studentovým potřebám, je možné výuku realizovat 
telefonicky apod., opět s využitím ICT.

• Kompletní zajištění klíčových aktivit využívajících Blended 
Learning

• Blended Learning kurzy anglického, německého či 
francouzského jazyka na klíč podle Vašich požadavků

• Kurzy pro pedagogy i pro žáky základních a středních 
škol na různých úrovních dle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky

• Systém e-Learningu, který splňuje veškeré požadavky 
kladené na tyto systémy ze strany MŠMT 
v rámci výzvy č. 57

• Proškolení Vašich vyučujících a poskytnutí kompletního 
servisu

• Zdarma vstupní testování, které 
je nutným předpokladem pro 
efektivní individualizaci výuky 
Vašich žáků i pedagogů

• Veškeré požadované výstupy 
klíčové aktivity pro monitorovací 
zprávu
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