
 

                                                                                                        

ZÁPIS Z 

2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO AKTIVNÍ 

POUŽÍVÁNÍ CIZÍHO JAZYKA 

 
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645 

 

 

Místo: ZŠ NÁMĚSTÍ NOVÝ BOR 

Datum a Čas: 14.11. 2018, 16:00 - 18:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Představení hosta Karen Campbell 

2. Souhrn výstupů poslední schůzky 

3. Prezentace leadera skupiny Zuzany Wildové  

4. Rodilý mluvčí – jak ho budeme využívat? 

5. Vzdělávání pedagogů zvyšování kompetence anglického jazyka – návrh pilotní 

zkoušky stanoveného cíle 

6. Stanovení dalšího setkání pracovní skupiny 

 

 

1) Program setkání byl jednomyslně odsouhlasen. 

 

2) Host Karen Campbell se představila pracovní skupině včetně svých pracovních 

zkušeností s kooperačním učením v Kentucky. 

 

3) Souhrn výstupů poslední schůzky 

 

4) Prezentace leadera skupiny Zuzany Wildové – kde jsme nyní? Jaké máme finanční a 

časové možnosti. 

 

Co potřebujeme pro práci naší pracovní skupiny: 

 

 Čas 

 Peníze 

 Know – how 

 Odborníky a pedagogy 

 

Proběhlo seřazení cílů podle priorit a dále byly probírány pouze první dva cíle:  

 

 Využívání rodilého mluvčího, rodilých mluvčích při výuce 



 

                                                                                                        

 Vzdělávání pedagogů, zvyšování úrovně znalosti jazyka pedagogů 

 

Bylo odhlasováno, že na dnešním setkání budeme řešit konkrétní možnosti 

návrhu pilotáže výše uvedených cílů. 

 

a) Využívání rodilého mluvčího, rodilých mluvčích při výuce 

 

-V MAP II chceme od února realizovat anglického rodilého mluvčího 

- Návrh od hosta Karen Campbell, že můžeme oslovit Univerzitu v Kentucky, 

abychom měli více rodilých mluvčích 

 Možnost rozpracovat návrhy dotačního titulu na zapojení dalších 

rodilým mluvčích 

 Na některém dalším setkání se bude řešit tato možnost, rozpracovat 

tento nápad do konkrétní podoby a využít ho při vzdělávání na 

Českolipsku a Novoborsku. 

 

- Do 14 dnů pošlou malotřídky a všechny školy přítomné v pracovní skupině svůj návrh 

harmonogramu na realizaci programu rodilého mluvčího v jednotlivých školách. Jana 

Panáčková Feixová sestaví definitivní harmonogram únor- srpen a ten bude 

odsouhlasen pracovní skupinou na příštím setkání 3.1.2019. 
 

 

b) Vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

Zaměřili jsme se na vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ v angličtině. 

Skupina odhlasovala pilotáž výuky pomocí digitálních technologií, které mají 

pedagogům ušetřit čas, tedy formou online konferencí a seminářů.  

 

 Pro pilotáž jsme stanovili 3 měsíce, leden, únor, březen.  

 = 3 měsíce pilotáž. Vzdělávání pomocí digitálních technologií 

 Účastníci: Maximálně 15 účastníků z řad učitelů, kteří se chtějí aktivně 

vzdělávat v Aj. Domluveno bylo, že se bude zlepšovat hlavně konverzace a 

aktivní používání jazyka. 

 Cílem pilotáže je zvýšit jejich jazykovou úroveň a povzbudit pedagogy ke 

konverzaci, kterou mají procvičovat, aby byli schopní ji pak využít i 

v hodinách (tandemového učení, učení s C.L.I.L., kooperačního učení) 

 Domluveno bylo 5 lektorů, kteří budou v google prostředí (které zprostředkuje 

pro tuto pilotáž zdarma ZŠ a MŠ Klíč) vypisovat termíny pro účastníky. 

Doporučený harmonogram je 1h týdně, rozdělená na 30 minut a 30 minut pro 

každého účastníka týdně.  

 Účastník si bude moci vybrat z nabízených termínů a lektorů v google 

kalendáři, dále si zabookuje svých 2x 30min týdně a bude konverzovat v době, 

kdy mu to bude pohodlné ze své školy nebo domova bez dalšího dojíždění.  



 

                                                                                                        

 CÍL: zvyšovat jazykové kompetence pedagogů pro další využití výukových 

metod a aktivního používání cizího jazyka mimo předmět anglický jazyk i 

u žáků 

 

ÚKOLY: 

 Do 14 dnů vytvořit a poslat emailem seznam účastníků = pedagogů ochotných 

se vzdělávat v AJ pro zahájení pilotáže od ledna. Seznam svých účastníků 

z dané školy odešlou členové pracovní skupiny Janě PF. Ta vytvoří celkový 

seznam účastníků pilotáže. 

 Úvodní školení pro účastníky a organizační podrobnosti, jak používat google 

učebnu, si vzala na starost Zuzka Wildová. Termíny po probrání s účastníky 

zašle Janě PF. 

 Podrobnosti pro pilotáž budou upřesněny na setkání 3.1.2019. 

 

Učastníci potřebují: počítač, sluchátka, dobré připojení 

30 min – online, vyberou si termíny 2x týdně 

Na webu map-cl-nb.cz budou zveřejněny medailonky lektorů, aby si účastníci mohli 

vybrat s kým budou mluvit 30 min. Každý lektor bude zaměřen na něco, např. 

Tomáš – zaměřen na konverzaci, různá obsahová témata výuky 

Zuzka -  zaměřena na metody výuky, prevenci, inkluzi 

Atd… 

 

 

 

Příští setkání pracovní skupiny proběhne ve středu 3.1. 2019 v ZŠ Náměstí 

v Novém Boru od 16 do 18h. 

 

 

 

 

 

V Novém Boru, dne 14.11. 2018                  Zapsala: Jana Panáčková Feixová 

 


