
 

                                                                                                        

 

ZÁPIS Z 

PRVNÍHO 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: SOKOLOVNA ZAHRÁDKY 

Datum a Čas: 22. 10. 2018, 16:00 - 18:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. odsouhlasení programu 

2. představení účastníků pracovní skupiny  

3. představení projektu MAP 

4. brainstorming - cíle, metody, možnosti = co chceme 

5. diskuze  

6. návrhy pro setkávání pracovní skupiny 

7. volba leadera skupiny 

 

 

1) Program setkání byl jednomyslně odsouhlasen. 

 

2) Všichni členové pracovní skupiny se vzájemně představili, představili svoje 

očekávání. 

 

3) Jana PF představila cíle projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

 

4) Proběhl brainstorming na téma: co chceme dělat, jaké jsou cíle pracovní skupiny. 

 

Cíle byly pracovní skupinou vydefinovány takto: 

 

 Navázání spolupráce v regionu.  

Prostředkem k tomuto cíli bude:  

- Pořádání pravidelných projektových dnů, jichž se budou účastnit účastníci z více 

škol. Projektové dny mohou být pro setkání jedné a jedné třídy, pro rodiče, 

jednodenní. 

- Spolupráce s dalšími a návaznými školami (MŠ, I st. ZŠ, II.st. ZŠ). 

- Cizí jazyk jako dorozumívací prostředek k dalším jiným společným aktivitám mezi 

více školami. 

- Setkávání jazykových kroužků. 

 



 

                                                                                                        

 

 Využívání rodilého mluvčího, rodilých mluvčích při výuce 

 

Prostředkem k tomuto cíli bude: 

- Pilotní zkouška spolupráce více škol s rodilým mluvčím a sdílení zkušeností ze 

setkávání. 

- Sdílení zkušeností práce s rodilými mluvčími. 

 

 Vzájemně se v regionu poznat, spolupracovat a sdílet zkušenosti a know-

how 

Prostředkem k tomuto cíli bude  

- Zmapování a vybudování zásobárny zkušeností a jejich co nejjednodušší sdílení. 

Sdílení bude probíhat pomocí pravidelných mini-konferencí a workshopů. 

- Sdílení zkušeností s projekty tandem. 

- Sdílení zkušeností s metodami výuky: tandemová výuka, C.L.I.L.L. 

- Sdílení zkušeností se zahraničními výjezdy dětí i učitelů. 

 

 Vzdělávání pedagogů, zvyšování úrovně znalosti jazyka pedagogů 

Prostředkem k tomuto cíli bude: 

- zvyšování úrovně znalostí jazyka u pedagogů I.st.  

o nabídka jazykových kurzů Anj (formou video kurzů) 

o sdílení metodiky (tipů jak učit jazyk) 

 

 

 Při výuce cizího jazyka aktivně využívat nové technologie 

 

- Video kurzy cizího jazyka jako dostupné pro pedagogy, využívání technologií od 

„laminovačky po I PADY ve výuce“. 

 

 Podporovat v regionu zahraniční výjezdy a projekty Erasmus 

 

5) Diskutováno bylo: 

 

 Vytvořit team pro pomoc pro aktivní používání cizího jazyka 

Prostředkem k tomuto cíli bude: 

- Vytvoření školícího teamu, jak si napsat projekt (erasmus, přeshraniční projekty, 

atd…) 

- Individuální konzultace pomoci s konkrétními jednotlivostmi. 

- Vytvořit centrum inspirace, které bude v regionu dostupné. 

- Konference. 

- Přednášky. 

 

 

 



 

                                                                                                        

6) Po návrzích bylo domluveno, že pracovní skupina se bude setkávat pravidelně ve 

středu 16 -18h. Místo se bude střídat po školách členů pracovní skupiny. Jak často, 

zatím nebylo přesně definováno. Bylo stanoveno, že na začátku se bude setkávat 

častěji, aby mohla přispět k řešení definovaných cílů. 

 

Příští setkání pracovní skupiny proběhne ve středu 14.11.2018 v ZŠ Náměstí 

v Novém Boru od 16 do 18h. 

 

 

7) 

Po domluvě byla leaderem pracovní skupiny zvolena Zuzana Wildová. Všichni 

členové PS byli pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Zahrádkách, dne 22. 10. 2018                  Zapsala: Jana Panáčková Feixová 

 


