
 

  

Podzim 2015  
(07.09. – 18.10.2015) 

 
Základní školy 

 

 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2 

 Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218 

 Základní škola, Brno, Labská 27 

 Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1 

 

 

Střední školy 

 

 Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168 

 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. 

října 1 

 Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno 

 Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g 

 Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov 

 Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. 

 Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno 

 

 

Reference 

Projekt je skvělý, pořádáme ho na škole již několik let. Vždy s velkým úspěchem.  Je to 

vynikající motivace pro výuku jazyků. Studenti se seznámí se zajímavými mladými lidmi z 

celého světa a mají možnost s nimi bez ostychu a velmi přirozeně komunikovat. Stážisti jsou 

maximálně vstřícní a milí, pomáhají studentům překonávat jazykovou bariéru. Je to velmi 

inspirativně strávený čas i pro studenty hostitele, kteří vždy velmi oceňují posun ve svých 

komunikačních schopnostech v angličtině a možnost navázat kontakt s lidmi z různých koutů 

světa. Moc děkuji.” 

 

Yvona Masařiková, Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální 

Kyjov 

 

 



 

  

Program Edison probíhá na naší škole již několik let a mohu ho vřele doporučit všem 

kolegům základních i středních škol. Vše je vždy perfektně zorganizované, stážisté mají 

připravené prezentace, které prokládají vlastními postřehy nebo diskuzí se studenty.  Člověk 

nemá mnoho příležitostí potkat se s člověkem z Číny, Brazílie, Jordánska nebo Iráku. Tento 

skvělý projekt právě toto umožňuje a naši studenti nejen získají mnoho zajímavých informací 

o tom, jak se žije v jiných zemích, ale také si procvičí angličtinu. 

 

Mgr. Ivana Kročová SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková 

organizace, Čichnova 23, Brno. 

 

 

Projekt Edison je jeden z mála smysluplných způsobů jak se pokusit nevychovat z budoucích 

"Čechů" xenofoby. V době novodobého stěhování národů nám stejně nic jiného nezbývá a 

čím míň kolem toho bude strachu a paniky, tím lépe. Hiba z Jordánska, je šikovná bytost s 

dobrým tahem na branku a Salma je velmi milá. Mou 15 letou dceru celý projekt v angličtině 

i sociálních dovednostech posunul naprosto do jiné roviny a vždy má z našich hostů velkou 

radost a mne to donutilo do ANJ také trochu pronikat, přestože to "bolí" (na stará kolena:-)). 

Přeji spoustu smysluplných akcí. 

 

 Petra Františková ZŠ Jihomoravské nám. 2  

 

 

 



 

  

Jaro 2015 
(25.1. - 8.3.2015) 

 
 

Základní školy 

 

 Základní škola Němčice nad Hanou 

 Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 

 Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 

 Základní škola, Brno, Sirotkova 36 

 Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 

 Základní škola, Brno, Slovanské náměstí 2 

 Základní škola Brno, Pavlovská 16 

 Cyrilometodějská církevní základní škola Brno, Lerchova 65 

 Základní škola Třebíč, Benešova 585 

 Základní škola Brno, Hudcova 35 

 Základní škola Laštůvkova 77, Brno-Bystrc 

 Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29 

 Základní škola, Brno, Horácké náměstí 13 

 

Střední školy 

 

 Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 

 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno 

 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 

 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 

 Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g 

 Integrovaná střední škola Sokolnice  

 Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov 

 Gymnázium Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 

Reference 

EDISON je úžasný projekt, díky němuž prožila celá škola - žáci, učitelé i rodiče - 

neuvěřitelný týden plný zajímavých zážitků, vzájemného poznávání odlišných kultur, 

procvičování angličtiny, ale také nadšení, radosti a bezprostředních setkání. Pro školu je navíc 

velkou výhodou, že projekt má velmi malé finanční náklady vzhledem k jeho rozsahu 

a probíhá bez zbytečné administrativní zátěže, přesto skvěle. U nás byl EDISON v roce 2015 

poprvé, ale určitě ne naposledy! 

Mgr. Jana Čtvrtníková, zástupkyně ředitelky ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká 



 

  

Zapojení do projektu EDISON bylo pro nás novou zkušeností. Šest stážistů z Ukrajiny, 

Mexika, Brazílie, Tuniska, Tchaj-wanu a Malajsie mělo připravené prezentace svých zemí 

a kultur v angličtině, vždy na dvě vyučovací hodiny. 

Každá třída měla během projektového týdne možnost se zúčastnit 4 - 6 vystoupení stážistů, 

vesměs panovala spokojenost. Besedy s hosty žáky velmi zaujaly, došlo i na tradiční tance, 

hry a soutěže. S porozuměním neměli významnější problém ani ti nejmladší gymnazisté. 

Projekt rád doporučím i jiným školám. Přinesl užitek zejména z jazykového hlediska. Bude-li 

možnost, rádi jednou za čas aktivitu zopakujeme. 

Mgr. Marek Hoffman, ředitel Gymnázium Ústí nad Orlicí 

 

 

Projekt Edison byl asi podle učitelů pro angličtinu – a tak to i bylo, super a hodně jsem 

se v angličtině naučila a líbilo se mi to. Ale nejen že jsme se něco naučili, přes ten týden jsme 

se navíc k stážistům „přivázali“ – a je mi líto, že tu nebyli delší dobu. Líbilo se mi hlavně to, 

že když jsme něco nechápali, tak se snažili nám to vysvětlit. Hodně jsme se o Maroku, 

Tunisku, Kanadě, Rusku, Indonésii, Taiwanu a Číně dozvěděli. A bylo super, že taky o naší 

škole, o Brně a celkově o ČR chtěli něco vědět. A taky o nás, že je to zajímalo. Bylo to super, 

zábavné. 

 

Elinka, žákyně 7.A ZŠ Pavlovská 

 

 

Studenti naší školy byli opět nadšeni možností poznat několik mladých lidí z různých koutů 

světa. Jejich angličtina zněla jinak, než jsou žáci zvyklí, a museli se na různé přízvuky rychle 

adaptovat. Kultury, o kterých se dozvídali, byli v mnohém naprosto odlišné, než je naše, 

a díky osobnímu kontaktu jsme mohli na tvářích žáků vidět opravdový zájem. A takový 

pohled je odměnou pro každého pedagoga. 

 

Mgr. Jaroslava Študentová, učitelka, Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší 

odborná škola, Brno 
 

 

Projekt předčil naše očekávání. Pro všechny zúčastněné strany další výborná zkušenost. 

Zahraniční studenti měli kromě svých vyčleněných hodin velmi málo možností k odpočinku, 

jaký byl o ně zájem i o přestávkách a ve volných hodinách. A společný komunikační jazyk 

angličtina z pohledu dětí? Žádný problém. Moc děkujeme.  

 

Mgr. Martin Falta, ředitel školy, ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí 
 



 

  

Podzim 2014  
(08.09. – 19.10.2014) 

 
Základní školy 

  
 ZŠ Horníkova 1 

 ZŠ Jasanová 2 

 ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí 2 

 ZŠ a MŠ Křídlovická 

 Soukromá MŠ a ZŠ, Rozmarýnová 3 

 

 

 

Střední školy 

  

 SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 23 

 SŠ polytechnická, Jílová 36g 

 Integrovaná střední škola, Sokolnice 

 Cyrilometodejské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno 

 SŠ uměleckomanažerská, Táborská 185 

 SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Charbulova 106  

 

 

 

Reference  

 

Program Edison probíhá na naší škole již několik let a mohu ho vřele doporučit 

všem kolegům základních i středních škol. Vše je vždy perfektně zorganizované, stážisté mají 

připravené prezentace, které prokládají vlastními postřehy nebo diskuzí se studenty.  Člověk 

nemá mnoho příležitostí potkat se s člověkem z Číny, Brazílie, Indonésie nebo Íránu. Tento 

vynikající projekt právě toto umožňuje  a naši studenti se nejen dozví mnoho zajímavých 

informací o tom, jak se žije v jiných zemích, ale také si procvičí angličtinu. 

 

Mgr. Ivana Kročová, SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 23 

 

 

 

 

 

 



 

  

V rámci projektu Edison byly hosty naší školy dvě mladé stážistky, a to Rania z Egypta 

a Thays z Brazílie. Obě byly velice milé, vstřícné a přátelské. Snažily se dětem přiblížit zemi, 

z které pocházejí. Pomocí prezentací, videí, písniček, tanců a vaření se mohly děti seznámit 

s odlišnou kulturou, památkami a dalšími zajímavostmi. Všechny činnosti probíhaly 

v anglickém jazyce. Žáci čtvrtého a pátého ročníku rozuměli stážistkám téměř vždy 

bez potřeby překladu, v první až třetí třídě byla dopomoc s porozuměním mluveného slova 

nezbytná. 

Jsme rádi, že jsme se projektu mohli zúčastnit a obohatit se o nové znalosti a zážitky.  

 

Pěkné ohlédnutí za celým týdnem napsala Zuzanka Matějková z páté třídy: 

„Naši školu navštívily dvě mladé studentky – Thays Gomes (Brazílie) a Rania Haggag 

(Egypt). Každá byla úplně jiná. Thays nás učila „tleskací hry“. Rania nám vyprávěla o historii 

Egypta. Byla s nimi veliká zábava. Hráli jsme s nimi hry, hráli jsme s nimi kvízy o jejich 

zemi, tancovali jsme. S Raniou jsme i vařili makrelový salát s jarní cibulkou a bramborami. 

Celý týden byl úžasný. Těžké bylo až loučení, obzvlášť s Thays. Na památku jsme jim upletli 

a darovali gumičkové náramky, gumičkové české vlajky, bonbóny i záložky do knihy. Dostali 

jsme od nich emailové adresy. Je to úžasný zážitek a zkušenost.“ 

 

Soukromá mateřská škola a základní škola, Rozmarýnová 3, Brno-Jundrov 

 

 

 

 

 

 



 

  

Jaro 2014 
(16.2. – 30.3. 2014) 

 
Základní školy 

 

 ZŠ- Pavlovská 16 

 ZŠ- Cyrilometodějská 

 ZŠ- Horácke námestie 

 ZŠ- Masarykova-zemnedelská 29 

 ZŠ- Hudcova 35. 

 ZŠ - Lasštúvkova 77 

 ZŠ a MŠ nám.28.října 22, Brno 

 

Střední školy 

 

 Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g 

 Gymnázium Moravský Krumlov 

 Cyrilometodejské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno 

 
Reference 

 
This project has met all my requirements of useful exchange experience for students. All of 

my students were invited to Brazil, Indonesia, Georgia and Japan via wonderful presentations 

made by five young, enthusiastic and excellent interns. Our knowledge 

of foreign languages, cultures, customs, cuisines and lifestyles became better 

and everybody enjoyed the lessons. Furthermore, students broke their barriers and discussed 

the most interesting facts they have learnt. Finally, it seems to be the best way how to 

improve the motivation for studying the foreign languages. 

 

Mgr. Petra Studýnková, Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g 

 

 

The Project Edison is quite interesting and useful exchange experience in order to motivate 

students to learn English and to communicate in that foreign language. All presentations made 

by students were very nice and interesting so everybody enjoyed that. This can expand our 

knowledge of foreign cultures, languages and traditions in various countries around the world 

as all the visitors are from non-European countries. I can see that this project is very 

enriching.  

 

Mgr. Jan Melichárek, Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g 

 

 

 

 



 

  

PROJEKT  EDISON  byl pro naše žáky velmi výtěžný, protože naši žáci, podle odezvy 

od nich samotných, pochopili, že učit se angličtinu je moc dobré, protože jí mluví lidé 

v mnoha zemích a že je zajímavé se něco dozvědět o jejich osudech a životě. Organizace 

projektu je velmi dobrá, všem školám bych jej doporučila. 

    

Mgr. Vlasta Florianová, ZŠ a MŠ nám.28.října 22, Brno  

 

 

Projektový týden, realizovaný na škole poprvé, splnil svá očekávání. Stážisté navázali velmi 

snadno s žáky kontakt a podnítili je v motivaci k dalšímu studiu angličtiny. Celý týden byl 

plný zážitků a aktivit a v hodinách vládla pohoda a zábava. Na konci týdne se stážisti 

přesunuli na další brněnskou školu a my už nyní uvažujeme, že si úspěšný projekt za rok 

zopakujeme znovu. 

 

 Mrg. Irena Šalamounová, zástupkyně ředitele, Masarykova ZŠ a MŠ, Brno 

 


