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Výzva č. 57  

- příležitost pro školy na poslední chvíli 
 

MŠMT vydalo na měsíc srpen Výzvu č. 57 určenou pro rozvoj individuálních komunikačních 

dovedností učitelů a žáků v anglickém / německém / francouzském jazyce formou blended 

learningu s alokovanou částkou 460 mil. Kč. Výše finanční podpory činí 100 % způsobilých výdajů a je 

vyplácena školám předem. Minimální výše finanční podpory pro 1 projekt je 50 000,- Kč a maximální 

1 000 000,- Kč. 

Výzva je určená žákům a pedagogickým pracovníkům na základních a středních školách, které jsou 

zapsané ve školském rejstříku a mají sídlo mimo hl. město Prahu. 

Výzva byla vyhlášena 15.7.2015 a bude ukončena 28.8.2015 ve 13 hodin. Zahájení realizace projektů 

je možné nejdříve od 1.9.2015 a všechny projekty musí být ukončeny nejpozději do 31.12.2015. 

Podrobné informace společně s příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 57. naleznete na: 

http://www.dotacni.info/op-vk-vyzva-c-57-zvysovani-kvality-ve-vzdelavani/ nebo nás kontaktujte na 

telefonním čísle 775 060 017 nebo na emailu lenka.mareckova@onlinejazyky.cz.  

 

Co získáme zapojením se do výzvy s ONLINE jazyky? 

 3měsíční velmi kvalitní blended learningový kurz v AJ/NJ/FJ pro různé učitele a žáky v různých 

jazykových úrovních (s možností prodloužení studia do konce školního roku zdarma). 

 Podrobné metodické plány pro učitele, které navazují na e-learning a zahrnují nejmodernější 

metodické postupy z oblasti vzdělávání. 

 Finanční prostředky na HW vybavení (sluchátka s mikrofonem). 

 Finanční odměna pro učitele nebo projektového manažera, která vzniká nevyčerpáním 

rozpočtu. 

 Cennou zkušenost, která žákům a učitelům pomůže ve výuce cizích jazyků a naučí se využívat 

nejmodernější výukové metody založené na vědeckých poznatcích. 

 

 

 

http://www.dotacni.info/op-vk-vyzva-c-57-zvysovani-kvality-ve-vzdelavani/
mailto:lenka.mareckova@onlinejazyky.cz
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ONLINE jazyky – o nás 

 tržní leader v online vzdělávání v ČR 

 prémiový partner jazykových škol po celé ČR  

 téměř 20 tis. spokojených studentů za poslední 2 roky 

 kvalitní český výukový obsah vytvářený speciálně pro  

zvyky českých studentů 

 výukový systém, jazykový obsah a metodika pro učitele, 

který 100 % vyhovuje Výzvě č. 57 

 60 jazykových kurzů v 6 jazycích v nabídce 

 silné lektorské zázemí, IT a uživatelská podpora, 12 hodin denně helpline a další bonusy 

 

Jak můžeme pomoci? 

 vysvětlíme a objasníme vše potřebné pro úspěšně využití Výzvy č. 57 

 až do posledního detailu pomůžeme s vyplněním všech potřebných dokumentů pro získání 

dotace 

 po schválení dotace zavedeme blended learning, který 100% a bez výjimky splňuje veškeré 

požadavky výzvy 

 detailně proškolíme učitele, jak pracovat se systémem, jak ho nejlépe využít ve výuce, jak 

motivovat žáky, jak sledovat jejich progres apod. 

 budeme vám k dispozici 12 hodin denně na telefonu, emailu, webináři nebo osobně 
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Metodika kurzů  
 

Důraz na komunikativní schopnosti 

Metodika kurzů ONLINE jazyky (OJ) vychází z nejmodernějších neurovědeckých poznatků fungování 

mozku a odpovídá trendům výuky jazyků 20. let 21 století.  

Design kurzů a studovny je vytvořen specialisty na uživatelské 

rozhraní, gamifikaci a motivaci. Obsah kurzů je tvořen kvalifikovanými 

jazykovými lektory (českými pedagogy a rodilými mluvčími). 

Při výuce je kladen významný důraz na posloupnost „poslech – 

mluvení – čtení – psaní“, který je obohacen o prvky automatizovaného 

rozpoznávání hlasu a možnosti přehrát si vzor, vyslovit, přehrát 

vyslovené a opět přehrát vzor.  

 

Důmyslná podpora blended learningu 

Blended learning je ověřená a nejefektivnější forma výuky jazyků. Všechny obecné kurzy ONLINE 

jazyků jsou zpracovány tak, aby bylo možné studovat v kombinaci s živým lektorem, tedy formou 

blended.  

Každý obecný kurz OJ obsahuje detailní přípravu pro lektora/učitele a podrobnou metodiku s 

postupy, jak studenty výukou vést a motivovat. 

  

Individualizovaný řízený přístup 

Každý student vyžaduje individuální tempo a přístup. V ONLINE jazycích má tento osobní přístup 

k dispozici. Kurz se vybírá podle rozřazovacího testu, tempo výuky se mění dle potřeb studenta, další 

jazykový obsah se odemyká dle výsledků studia.  

Student je zkoušen a testován, ale také baven a rozmazlován. A co hlavně, motivován k dalšímu 

studiu! 

 

Podpora, podpora, podpora 

Studovat bez podpory je jako hledat cestu bez mapy. Jde to, ale mohlo 

by to jít mnohem lépe. ONLINE jazyky mají propracovaný systém 

nejen technické podpory, ale i jazykové podpory online. Jako jediný e-

learningový systém na trhu nabízí živé lektory k neomezeným 

konzultacím formou chatu celých 12 hodin každý pracovní den. Této 

službě říkáme výstižně Lektor po ruce. 

 



 

 

    www.onlinejazyky.cz 
ONLINE jazyky – angličtina online pro samouky s.r.o. 

5 

Přehled především 

Unikátní výuková metodika ONLINE jazyků obsahuje 8 odlišných motivačních nástrojů, které 

studenta udržují při studiu. Student studuje s nadšením a těší se na další kontakt s jazykem.  

Avšak dle pravidla „důvěřuj, ale prověřuj“ je výukový systém doslova prošpikován kontrolními a 

monitorovacími indikátory. Učitel tak o studiu každého svého studenta ví a má podrobný přehled o 

tom, kolik skutečně strávil času studiem, jak je v kurzu daleko, jak plní nastavenou normu, na kolik 

procent vyplňuje cvičení, kolik se naučil slovíček, kolikrát nahrál a přehrál svou výslovnost, jak se mu 

daří v porovnání s ostatními studenty, s čím má v kurzu potíže, co mu naopak jde dobře.  

Více informací o kurzu a metodice na www.onlinejazyky.cz.  

 

Akreditace MŠMT 

Jako jediný potenciální dodavatel Výzvy č. 57 mají ONLINE jazyky vytvořený výukový obsah přímo 

pro potřeby českých studentů a většinu svých jazykových kurzů pro Výzvu č. 57 mají akreditovaných 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky 

Všechny kurzy je možné zakončit získáním našeho certifikátu ONLINE jazyků. Veškeré kurzy pro 

výzvu č.57 odpovídají Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky (SERRJ) a studenty 

metodicky vedou a připravují ke složení mezinárodních zkoušek (pro AJ Cambridgské zkoušky ESOL, 

pro zkoušky pro němčinu a pro francouzštinu DELF). 

 

  

http://www.onlinejazyky.cz/
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Studium odkudkoliv 

Díky tomu, že ONLINE jazyky jsou technologicky nejvyspělejší e-learningový systém v České 

republice, tak lze veškeré kurzy pohodlně studovat kromě počítače také na tabletech nebo chytrých 

telefonech. Bez nutnosti jakékoliv instalace, stačí pouze internetové připojení a prohlížeč, bez ohledu 

na značku zařízení, operační systém či velikost displeje. Plnohodnotná responzivní verze neznamená 

pouze zmenšení počítačové verze na velikost displeje mobilního zařízení, ale komplexní změna 

vzhledu a fungování systému tak, aby byl vhodným způsobem uspořádán výukový obsah, dobře 

použitelné ovládací prvky, skryté některé prvky, které v mobilním zařízení nejsou nezbytné. 

Ať se kdykoliv a odkudkoliv student do e-learningu přihlásí, vždy se pečlivě zaznamenávají veškeré 

studijní úspěchy a učitel je má ihned k dispozici. 
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Co ještě najdete v rámci našeho e-learningu? 
 

Limitovaná kolekce motivačních videí  

Motivace studentů nás opravdu zajímá! Obzvláště pro studium jazyků 

je důležité, aby se student cítil příjemně, uvolněně a osvojování jazyka 

probíhalo v pozitivním rozpoložení jeho mysli. Za tímto účelem 

obsahují ONLINE jazyky několik ověřených motivačních nástrojů.  

Jedním z nich jsou kolekce vyhodnocovacích videí, které se studentům 

zobrazí po absolvování jakéhokoli cvičení. Podle toho, na kolik procent 

student dané cvičení splní, jsou mu zobrazována relevantní videa 

s našimi lektory. 

Pro žáky v rámci výzvy č. 57 nasadíme také limitovanou kolekci 70 

motivačních videí natočených s oblíbeným českým hercem Pavlem 

Liškou.  

 

Podpora studentům 

Studenty kurzů ONLINE jazyky podporujeme v jejich studiu na několika úrovních – od podpory 

motivace, přes jazykové poradenství až po technickou podporu v případě potíží. Podpora studentů 

probíhá v následujících formách: 

 Konzultant pro školy – je k dispozici učitelům především v otázce administrativní  

a organizační. Zajišťuje rozřazení studentů do kurzů, nastavení přístupů do systému, přeřazení 

studentů mezi kurzy a záležitosti spojené s administrací dotace.  

 Metodik pro školy – pomáhá a radí učitelům ohledně blended learningu, podává vysvětlení 

k metodickým plánům hodin, které jsou součástí balíčku pro studenty. A zaštiťuje projekt 

z pohledu jazykového a metodického. 

 Uživatelská podpora – je k dispozici ve formě telefonické helplinky od 8 do 20 hodin. Slouží 

především k řešení otázek technického rázu souvisejících s provozem e-learningového systému. 

 Lektor po ruce – online lektoři jsou k dispozici každý pracovní den od 8 do 20 hodin. Komunikace 

probíhá formou online chatu přímo v e-learningu. Lektoři okamžitě řeší jazykové dotazy, 

vysvětlují probíranou látku, doplňují výklady a jsou „po ruce učitelům i žákům. 

 Emailový retenční systém – jedná se o automatizovaný nástroj pro rozesílání emailových zpráv, 

který je napojen na události ze studovny. Pokud student delší dobu nestuduje, obdrží emailem 

milou zprávu s pozvánkou zpět do kurzu. Pokud se mu daří studovat dle plánu, přijde pochvala. 

Cílem je zvyšování retence a motivace studentů ke studiu. 
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Bonusy pro školy v rámci výzvy č. 57 

 Možnost zdarma využívat kurzy až do konce školního roku, tj. i po ukončení projektu. 

 Stručný přehled anglické gramatiky ve formátu PDF. 

 Buď 2x tolik kurzů než které získáte v rámci výzvy .. 

 .. nebo extra velký podíl finančních prostředků pro zaměstnance školy. 

 

Určitě nás tedy kontaktujte pro zaslání cenové nabídky, budete velmi mile potěšeni. 

Školení učitelů 

Podmínkou šablony č. 4 je také povinné proškolení učitelů z hlediska technické práce s  

e-learningovým systémem a metodiky výuky. Školení budou realizována ONLINE jazyky, a to 

v podobě: 

 prezenčního školení, 

 formou webinářů, 

 elektronickými příručkami. 

Učitelé si vybírají, jaká forma bude pro ně nejvhodnější. Samozřejmostí je, že každý učitel obdrží 

elektronickou příručku.  

Akce se může zúčastnit každý učitel, jehož třída bude využívat e-learning. Učitel má zdarma přístup 

do kurzu a zároveň do lektorského přístupu, ze kterého monitoruje žáky. Ke každé skupině dostává 

také metodické plány pro prezenční hodiny ve škole. Je-li učitelů ve třídě více, dostávají bezplatný 

přístup všichni. Pro školení učitelů není potřeba využívat šablonu č. 3. 

 

Pomoc při získání dotace 

V rámci podpůrné činnosti pomáháme školám se získáním dotace, resp. s vytvořením a podáním 

projektové žádosti. Naše pomoc spočívá v předání detailního popisu kam, co a jak vyplnit do 

projektové žádosti, co s touto žádostí udělat, kam ji odeslat apod. K dispozici je taktéž naše help-

linka, která případné dotazy zodpoví.  

Kontakt na help-linku: Adéla Tomešová, adela.tomesova@onlinejazyky.cz, tel. 734 577 566. 

 

Administrativní podpora s realizací projektu 

V rámci realizace projektu je třeba dodržovat pravidla výzvy a vykazovat nezbytné administrativní 

aktivity pro správné vedení a finální uzavření projektu. Řada škol má pro tyto účely vlastní 

administrativní pracovníky a raději ocení finanční příspěvek na jejich činnost, který je v rámci výzvy 

uznatelným nákladem. Mohou se však vyskytnout školy, především ty menší, které může 

mailto:adela.tomesova@onlinejazyky.cz
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administrativní činnost spojená s dotací odradit. Pro tyto potřeby máme domluveného externího 

partnera, kterého je možné školám doporučit. Škola si rozsah prací, cenu i fakturaci domlouvá 

s partnerem samostatně, avšak jak bylo výše řečeno, může jeho náklad uhradit z částky, která škole 

zůstane v rámci této Výzvy č. 57. Škole tak nevzniká žádný vícenáklad, který by musela hradit ze 

svého rozpočtu. 

 

Co brát v potaz při rozhodování o dodavateli 

Na českém trhu se vyskytuje několik silných zahraničních hráčů s  obchodním zastupitelstvím, kteří 

mají zájem na Výzvě č. 57 realizovat nemalý zisk. Z velké části bohužel odváděný mateřským firmám 

do zahraničí. Můžeme-li apelovat na vaše národní cítění, nevěřte prosím, že co je „americké“ 

s dokonalým marketingem, je také vhodné pro vaše české studenty. Nadnárodní firmy, díky svému 

silnému lobby, dokázaly do výzvy prosadit to, co jejich platformy splňují. My však doporučujeme, 

abyste chtěli pro své žáky mnohem více než to minimum ve výzvě, co odpovídá často i dvacet let 

zastaralým výukovým metodikám a platformám.  

 

S ONLINE jazyky získáte: 

 produkt i služby ze 100 % splňující požadavky Výzvy č. 57 

 2x tolik licencí oproti vaší žádosti ve výzvě .. 

 .. a nebo extra finanční bonus pro vaše učitele a administrativní pracovníky 

 v rámci bonusových licencí více než 60 obecných, profesních nebo slovíčkových kurzů v 6ti 

světových jazycích, které můžete využít dle vaší potřeby bez závislosti na výkaznictví 

 pro české studenty české výklady gramatiky (ostatní obsah samozřejmě namluven rodilými 

mluvčími) 

 ovládání studovny v mateřském jazyce, tedy žádné trápení se s orientací v kurzu 

 kurzy akreditované MŠMT 

 uživatelskou a jazykovou podporu 12 hodin denně – reální lektoři, žádný automat 

 možnost prodloužit licenci kurzů na další léta za velmi přátelských podmínek 

 možnost nechat si vytvořit jakýkoli e-learningový kurz na zakázku 

 metodické podklady pro každou hodinu učitele s žáky – samozřejmě v češtině 

 možnost výběru ze všech jazyků ve výzvě – tedy anglického, německého a francouzského 

 žádné instalace, žádné omezení na operační systém apod. 

 možnost studovat na počítači, tabletu i telefonu napříč všemi značkami 

 skvělé reference naších více než 20 tis. studentů 

 zábavná vyhodnocovací a motivační videa s Pavlem Liškou 

 velmi přátelský, milý a do jazyků zapálený tým mladých lidí z Hradce Králové  
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Reference 

Stovky pozitivních referencí našich studentů dokazují, že precizně vytvořené e-learningové kurzy 

v kombinaci s online lektorem mohou být plnohodnotným doplňkem prezenčního jazykového 

vzdělávání.  

 

Dobrý den, s výukou jsem velmi spokojená. Tato forma výuky mi velmi vyhovuje, 

dobře se mi s tímto kurzem pracuje, dobrá je možnost stále se vracet a opakovat si, 

v čem si nejsem jistá. 

Gabriela Vášová, Angličtina pro znalé začátečníky A2 

  

 

Jsem velmi spokojená s kurzem. Když mám chvíli čas, otevřu výuku a s radostí se 

pustím do testu. Častěji zapomínám, proto jsem ráda, když si mohu opakovat. 

Pokud to bude možné, chtěla bych dojít k certifikačním zkouškám. 

Lucie Tichá, Angličtina pro mírně pokročilé B1- 

  

 

Dobrý den, kurz mě moc baví, konečně jsem pochopila fráze, které mi 

nepochopitelně vysvětlovali učitelé v celém mém školním i mimo školním životě a 

to, že jsem jich vyzkoušela spousty, ale tak zábavný žádný z nich nebyl. Angličtinu 

se chci hrozně naučit už několik let, tak snad se mi to teď konečně podaří. 

Michaela Kovářová, Angličtina pro začátečníky A1 

  

 

Kurz nemá chybu. Bez tohoto kurzu jen v ruce knížku pro samouky – už by byla zase 

na poličce a já stálý začátečník. Takhle je to hodně zábavné!!! Děkuji celému týmu 

a přeji všem hodně úspěchů v soukromém i pracovním životě!!!! 

Alžběta Patkošová, Angličtina pro znalé začátečníky A2 

 

Dalších několik stovek autentických reakcí našich studentů na http://onlinejazyky.cz/rekli-o-nas.html.  

 

 

  

http://onlinejazyky.cz/rekli-o-nas.html
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Desítky firem ONLINE jazyky svým zaměstnancům již nabídly 

Povinná výuka, dobrovolné kurzy nebo zaměstnanecké benefity, to jsou hlavní způsoby nasazení 

ONLINE jazyků do firemního vzdělávání. Studují s námi i zaměstnanci následujících firem. 
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Kurzy dostupné pro školní rok 2015/2016 

V rámci Výzvy č. 57 uvolníme pro školy speciální edici obecných jazykových kurzů, které bezezbytku 

splňují požadavky výzvy. Jako bonus však nabízíme možnost výběru dalších kurzů z naší kompletní 

nabídky. 

 

Anglický jazyk: 

 Angličtina pro začátečníky A1  

 Angličtina pro znalé začátečníky A2  

 Angličtina pro mírně pokročilé B1-  

 Angličtina pro středně pokročilé B1+  

 Angličtina pro pokročilé FCE B2+  

 Angličtina pro velmi pokročilé CAE C1 

 Angličtina pro experty CPE C2 

 Příprava ke státní maturitě z angličtiny B1+ 

 Kurz anglické gramatiky B1+ 

 1000 anglických slovíček pro pokročilé 

 Obchodní angličtina pro znalé začátečníky A2  

 Obchodní angličtina pro středně pokročilé B1  

 Obchodní angličtina pro pokročilé B2  

 Obchodní angličtina B2  – Accounting  

 Obchodní angličtina B2 – Supply Chain Management  

 Obchodní angličtina B2 – Human Resources  

 Angličtina pro elektro a energetiku B1  

 Angličtina pro strojírenství a automobilový průmysl B1+ 

 Angličtina pro lékaře a zdravotníky  

 Právnická angličtina Cambridge ILEC B2  

 Slovíčkový kurz – Supply Chain Management  

 Slovíčkový kurz – Human Resources  

 Slovíčkový kurz  – Accounting  

 1000 anglických slovíček 

 Slovíčkový kurz – technická angličtina B1+ 

 Angličtina pro PC a IT specialisty B1 

 Terminologie Logistika B1+  

 Terminologie Personalistika B1+  

 Terminologie IT B1+  

 Terminologie Leadership B1+  

 Terminologie Finance B1+  

 Terminologie Nákup a prodej B1+  

Německý jazyk: 

 Němčina pro začátečníky A1  
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 Němčina pro začátečníky A1 + 

 Němčina pro znalé začátečníky A2  

 Němčina pro středně pokročilé Goethe B1  

 Němčina pro pokročilé B2  

 Obchodní obecná němčina B2  

 Obchodní němčina – Rechnungswesen  

 Obchodní němčina – Personalwesen  

 Obchodní němčina – Einkaufswesen  

 Slovíčkový kurz – Rechnungswesen 

 Slovíčkový kurz – Personalwesen 

 Slovíčkový kurz  – Einkaufswesen 

 1000 německých slovíček 

 Terminologie Logistika B1+  

 Terminologie Personalistika B1+  

 Terminologie IT B1+  

 Terminologie Leadership B1+  

 Terminologie Finance B1+  

 Reálie německy mluvících zení 

Francouzský jazyk: 

 Francouzština pro začátečníky A1  

 Francouzština pro znalé začátečníky A2  

 Francouzština pro středně pokročilé B1 

 Francouzština pro pokročilé B2  

 Francouzština pro práci a obchod  

 1000 francouzských slovíček 

Španělský jazyk: 

 Španělština pro začátečníky A1  

 Španělština pro znalé začátečníky A2  

 Španělština pro středně pokročilé B1  

 Španělština pro pokročilé B2  

 Obchodní španělština pro práci a obchod B2  

 1000 španělských slovíček 

Ruský jazyk: 

 Ruština pro začátečníky A1  

 1000 ruských slovíček 

Italský jazyk 

 Itaština pro začátečníky A1 
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Ukázka 

 Ukázka studovny: http://www.onlinejazyky.cz/access-279-9cbb1c.html 

 Ukázka části lektorského přístupu: https://student.onlinejazyky.cz/personalista-demo/ 

(data se zároveň generují do xls souboru) 

 

Kontaktní informace 

ONLINE jazyky - angličtina online pro samouky, s.r.o. 

IČ: 274 77169 

Sídlo:        Kancelář: 

Technologické centrum Microsoft    Nerudova 198 

Piletická 486/19      500 02, Hradec Králové 

503 41 Hradec Králové 

 

Pomoc s grantovou žádostí, administrativa 

Adéla Tomešová, +420 734 577 566, adela.tomesova@onlinejazyky.cz 

Projektové řízení 

Ing. Lenka Marečková, +420 775 060 017, lenka.vesela@onlinejazky.cz  

Jednatel společnosti 

Ing. Martin Dvořák, Ph.D., +420 777 915 627, martin.dvorak@onlinejazyky.cz 
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