
Rodilý mluvčí s podporou Fulbrightovy nadace 

Ve školním roce 2017-2018 získala naše škola díky Fulbrightově nadaci rodilého 

mluvčího pro výuku angličtiny na střední škole.  Od září 2017 nám přibyla do kabinetu 

cizích jazyků nová kolegyně-paní Meredith Rossignol ze Spojených států amerických, 

státu Vermont. Meredith je absolventkou Cardinal Stritch University, Wisconsin,   

s kvalifikací speciální pedagog. V americkém školství pracovala dva roky a měla 

zkušenosti  s výukou žáků intaktních, i vyžadujících specifické podmínky učení.  

Naším záměrem bylo zvýšit motivaci žáků k výuce cizího jazyka, seznámit je s kulturními 

odlišnostmi, a také zvýšit jejich sebevědomí, že se dokáží domluvit anglicky v běžných 

situacích. Pro žáky čtvrtých ročníků to byla výborná příprava na ústní část maturitní 

zkoušky. Také učitelé angličtiny měli možnost seznámit se s jiným stylem výuky, získat 

mnoho výborných výukových materiálů a navázat osobní přátelství.                                                                                  

V únoru 2018 proběhla v budově Gymnázia A. Jiráska Litomyšli konference vedená  

M.Rossignol a Kelsey Gerbec zaměřená na zkušenosti s inkluzí v USA a nové formy práce 

v hodinách anglické konverzace. 

Domnívám se, že paní Meredith strávila v České republice deset příjemných měsíců. 

Kromě náročné práce ve škole měla možnost prohlédnout si spolu s manželem krásy 

naší země i další evropské státy, např. Itálii, Polsko, Španělsko a Portugalsko. 

Po celou dobu pobytu byla Meredith ve stálém kontaktu se svojí mentorkou – Mgr. 

Šárkou Kučerovou, která zajišťovala veškeré náležitosti- nejen pracovní, ale i bydlení, 

orientaci v terénu, lékaře, volný čas, zapomenuté doklady v autobusu a jiné „radosti a 

strasti“.  Mgr. Kučerová spolupracovala s Fulbrightovou komisí v Praze, pro kterou 

vypracovala i závěrečnou zprávu. Část této zprávy je uvedena zde: 

 

ASISTE NT VE  VYUCE  ANG LICKÉ HO  JAZ YKA  
ZPRÁVA OD MENTORŮ 

 

Jak se zlepšila konverzační schopnost studentů? Těžko posuzovat plošně. Individuálně 

jsem ve svých třídách zaznamenala posun u řady studentů. Největší přínos je v tom, že si 

studenti ověřili, že je možné se bez problému dorozumět, přestože nejsou v angličtině  

perfektní. Rozumím, sdělím / popíši, co chci vyjádřit, jsem pochopen … 

Jak se podařilo zapojit asistenta/ku do aktivit ve městě a do mimoškolních 

aktivit? Meredith se hned od září zapojila do školního sboru, se kterým také zpívala na 

několika koncertech. Chodila v Litomyšli také na kurzy češtiny a španělštiny. Jinak se 

samozřejmě zúčastnila řady městských kulturních akcí. Vzhledem k tomu, že v Litomyšli 

žila se svým manželem a další asistentkou Kelsey, neměli s vyplněním volného času žádný 

problém.  
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Osvědčila se nějaká ne/pravidelná mimopracovní setkání s rodinou, přáteli? 

Určitě ano, já i kolegyně z našeho kabinetu jsme je při každé příležitosti přizvali 

k případným výletům, rodinným setkáním, atp. Meredith se Scottem s mojí rodinou strávili 

Vánoce, jeli jsme spolu na jarní prázdniny do Alp, podnikli jsme několik výletů v ČR. 

Máte pocit, že se Vám podařilo vytvořit pro asistenta/ku ve škole a ve městě 

přátelskou atmosféru? Doufám, že ano. Meredith se Scottem si vytvořili okruh přátel, se 

kterými se stýkali, a myslím si, že v Litomyšli rychle zdomácněli. Nevzpomínám si, že 

bychom někdy řešili nějaké projevy nepřátelství nebo podobné problémy.                                       

 Osobně jsem si spolupráci s Meredith velice užívala a bezesporu jsme se staly přítelkyněmi, 

ale často jsem narážela na svoji časovou přetíženost (jsem matkou 3 dětí ve školním věku) 

a také na limity spojené s dojížděním. Nebydlím totiž v Litomyšli. Ráda bych bývala 

s Meredith trávila více času mimo školu, ale z mé strany to nebylo tak časté, jak bych si 

přála. 

Jak byste přítomnost asistenta/ky na Vaší škole celkově ohodnotili?  

Každopádně velký přínos pro studenty i pro nás pedagogy AJ.  

Doporučili byste asistenta do výuky angličtiny dalším školám a proč? 

Určitě ano, osvěží si tím tvůrčího ducha, bude to motivace pro studenty i pedagogy. 

Navíc je to nedocenitelná zkušenost pro všechny v oblasti multikulturního vnímání a 

kulturního povědomí vůbec. 

Splnilo působení asistentky na Vaší škole i mimo školu Vaše původní očekávání, 

nebo jste měli jinou představu?  

Ano, splnilo. Při další možnosti budeme určitě žádat znovu.  

 

Marie Fryaufová 

 



 

Meredith při tvůrčí dílně „Halloween“ 

 

 

Meredith a učitelé cizích jazyků 



 

 

 

 


