
 

                                                                                                        

ZÁPIS ZE 

6. 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: 20. 3.  2019, 16:00 - 18:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

 

1) Rodilá mluvčí Karen Campbell -  její spolupráce s našimi ZŠ 

2) Informování o průběhu pilotáže AJ online 

3) Konference a její pořádání 

4) Program setkání byl jednomyslně odsouhlasen. 

 

1. CO POTŘEBUJEME? = CO POTŘEBUJE KAREN A CO ŠKOLY. ODBORNÍK 

PRAVIDLA:  

- Karen má jen půl úvazek, jako pedagog. Je potřeba informovat školy předem o 

rozsahu jejích hodin. 

- Je potřeba dodržovat hodinovou proporci přímé a nepřímé pracovní činnosti. Pokud 

školy chtějí, aby byla více v hodinách, musí jí dát přípravy. 

- Nenechávat ji celou dobu samotnou ve třídě, jednak kvůli bezpečnosti, ale také ne 

všechny děti rozumí anglicky a je potřeba koordinátor. 

- Auto už má své, je mobilní, ale je dobré dodržovat časy, kdy má skončit a s respektem 

tak přistupovat k družinám a dalším aktivitám po vyučování. 

 

2. Pilotáž AJ online 

 

Zahájili jsme druhou fázi pilotáže. Všem ředitelům byl rozeslán email s dohodnutými pravidly 

pro zapojení učitelů. Někteří členové první fáze, kteří skutečně chodili na hodiny a pracovali, 

byli automaticky převedeni do další části. Pro zbytek platí pravidla v e-mailu. Druhá fáze běží 

duben - květen 2019 s maximálně 20 studenty. 

 

3. Konference 

 

Na minulé skupině jsme uvažovali o uspořádání konference, která bude pomocnou rukou pro 

školy, které by chtěly více rozvíjet cizí jazyk. Cílem mělo být jednak rozšířit obecnou 



 

                                                                                                        

informovanost o projektech Erasmus+, CLIL, tandem a AJ online. A také získat kontakty na 

případné zájemce o pomoc při realizaci podobných projektů. 

 

Během jednání dnešní skupiny zaznělo: 

 Konferenci jednomyslně chceme uspořádat. Nejsme si jisti, zda akci pojmenovat jako 

konference nebo workshop, na toto téma proběhla diskuze. 

 Letošní rok se zdá být už velmi málo času a oproti původnímu plánu realizovat ji v 

květnu, se skupina zabývala otázkou, zda ji nerealizovat až příští školní rok. 

 Nemáme zatím jasno pro kolik lidí - vzhledem k tomu, že, budeme informovat 

všechny školy Českolipsko-Novoborsko, může být zájem velký, v tom případě 

uvažujeme o Jiráskově divadle. Ovšem někteří členové si myslí, že podobných akcí je 

tolik, že možná bude jen minimální zájem. (Jiráskovo divadlo nedoporučuje LAG jako 

realizátor projektu, velmi těžko se tam organizuje zázemí a občerstvení) 

 K obsahu konference: Informovat o Erasmu+, Clil, E-twinning jako hlavní témata a 

vedlejší AJ online, Blended learning. 

 Rádi bychom pomohli zejména se sestavením harmonogramu práce školy, pokud s 

podobnými projekty nemá zkušenosti. Z. Wildová důrazně opakovala, že takové školy 

musí být informovány ještě tento školní rok, aby měly čas si najít lidi, kteří budou mít 

projekt na starost, založit si Etwinning a dál pracovat. Jelikož v září a říjnu je obecně 

málo času a v prosinci se nic nezvládne - pokud se projektové žádosti zase budou 

odevzdávat v březnu - je tento květen jediná šance. Dlouho trvá, než se škola rozhodne 

a najde si třeba jen prvního partnera na zkoušku. Je lépe, aby školy už měly kus práce 

za sebou a věděly, do čeho případně půjdou. 

 Přínosem: zkušenosti, foto a video vhodné k PR školy, profesní rozvoj, navázání 

zahraniční spolupráce, Rozvoj cizího jazyka má smysl. 

 Skupina se zabývala otázkou, zda místo konference neuskutečnit pouze seminář - 

školy by měly projevit samostatnost a snahu samy na projektu pracovat. Na semináři 

by dostaly obecné info a sdílené zkušenosti s Erasmem. 

 V závěru se pracovní skupina dohodla, že vzhledem k tomu, že přítomné školy mají už 

dostatek informací a zkušeností, seminář se nerealizuje. Z. Wildová připraví a rozešle 

informační brožuru o tom, že příští rok se bude konat setkání zájemců o pomoc s 

realizací projektů Erasmus+. Pravděpodobně v říjnu dalšího školního roku. - Seminář 

“Jak připravit moji školu na projekt Erasmus+”. 

 LAG navrhuje konferenci uspořádat v listopadu 2019. 

 V další fázi by se školy měly samostatně přihlašovat a hlásit na seminář. 

 

Další setkání pracovní skupiny je čtvrtek 30. 5. od 16h-18h v ZŠ KLÍČ, I stupeň, 3A. 

 

V Novém Boru, dne 20.3. 2019               Zapsala: Zuzana Wildová 


