
 

                                                                                                        

 

ZÁPIS ZE 

3. 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: 3. 1. 2019, 16:00 - 18:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Rozpis střídání rodilého mluvčího na školách 

2. Souhrn výstupů poslední schůzky 

3. Prezentace leadera skupiny Zuzany Wildové  

4. Vzdělávání pedagogů zvyšování kompetence anglického jazyka – Návrh 

kandidátů do pilotáže, detailní představení realizačního procesu 

5. Erasmus + jako možnost naplnění cílů 

6. Stanovení dalšího setkání pracovní skupiny 

 

 

1) Program setkání byl jednomyslně odsouhlasen. 

 

 

2) Souhrn výstupů poslední schůzky 

 

3) Prezentace leadera skupiny Zuzany Wildové – Praktické uvedení pilotáže, představení 

rozhraní a možností, aby bylo možné lépe vybrat první část studentů/vzdělávaných 

učitelů. Domluvilo se, že se začne s výukou bezodkladně a studenti se budou postupně 

dle svých časových možností přidávat. Zatím jsou 3 lektoři (Wildová, Janda, rodilý 

mluvčí) a v jednání jsou další, kteří pomůžou navýšit kapacitu nabízených hodin. 

 

Bylo odhlasováno, že na dnešním setkání se odsouhlasil itinerář pro rodilého 

mluvčího do dubna. Na další měsíce se skupina domluví na únorové schůzce. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

4) Vzdělávání pedagogů zvyšování kompetence anglického jazyka – Návrh 

 

Bylo odhlasováno, že vzdělávání učitelů v používání AJ se uskuteční 

bezodkladně, a další účastníci se budou plynule přidávat dle svých časových 

možností, se závazkem 1 h týdně. 

 

5) Erasmus + jako možnost naplnění cílů 

 

 

Bylo odhlasováno, že na dnešním setkání budeme řešit konkrétní možnosti 

využití Erasmus + 

Společnou diskuzí Leader skupiny Zuzana Wildová představila základní myšlenku 

Erasmus +, s paní Žákovou nastínily základní možnosti využití. Sdílely jsme 

zkušenosti s těmito projekty a jejich realizací. 

 

Bylo odhlasováno, že skupina potřebuje další setkání, které se bude věnovat 

pouze tomuto tématu, za přítomnosti odborníka. Termín byl stanoven na 9. 1. od 

16h v ZŠ Náměstí Nový Bor. 

 

 

Co potřebujeme pro práci naší pracovní skupiny na Erasmus +: 

 

 Odborníka – který uvede aktuální nabídku, provede informační schůzku, 

pomůže s navázáním kontaktů a vedením administrativy 

 Peníze – co projekt nepokryje 

 Suplování za učitele, který bude na výjezdu – možnost spojit se a určit 

koordinátora, který bude zajištovat záskok školám, které budou mít zájem o 

účast na Pilotáži 

 Šťastlivec – pracovní termín, který skupina přiřadila dobrovolníkovi, 

účastníkovi pilotáže, který bude ochotný účastnit se výjezdu a spolupracovat.  

 Administrativní podporu – skupina se shodla, že vzhledem k náročnosti 

projektu bude potřeba zajistit podporu při organizaci a administrativním 

vedení, detaily a obsah činnosti probere skupina na příštím setkání 

PS. se chce zabývat tímto tématem a pomocí pilotáže získat další zkušenosti, které bude moci 

sdílet s ostatními školami. 

 

 

 

  

  

 

 



 

                                                                                                        

6) Stanovení dalšího setkání pracovní skupiny 

ÚKOL: Jana Panáčková Feixová – informace o zjednodušených žádostech Erasmus+ 

Wildová – Přeposlat pracovní skupině rozpis rodilého mluvčího a info k Erasmus+ 

 

Příští setkání pracovní skupiny proběhne ve středu 9. 1. 2019 v ZŠ Náměstí 

v Novém Boru od 16 do 18h. 

 

 

 

 

 

V Novém Boru, dne 3. 1. 2019                  Zapsala: Zuzana Wildová 

 


