
 

                                                                                                        

 

ZÁPIS ZE 

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: 09. 01. 2020, 14:30 – 16:30 hod 

 

Program: 

1. Odsouhlasení programu 

2. Vyhodnocení konference 

3. Vize do budoucna 

4. Rodilý mluvčí 

5. Projekt AJ-Online 

6. Diskuse 

7. Termín příštího setkání  

 

 

 

 

 

 

V České Lípě, dne 09. 01. 2020  

 

 

Zapsala: Milena Nováková a Eva Kolocová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

 

1. Program pracovní skupiny byl schválen. 

2. Vyhodnocení konference 

- Zaslání dotazníků všem zúčastněným. Kladné hodnocení (20 účastníků) 

- Výstupy:  

a) motivace,  

b) praktičtější využití,  

c) rádi by dělali také takové projekty, ale na to si musí najít někoho, kdo jim 

projekt zpracuje.  

d) velká překážka, že spousta učitelů neovládá cizí jazyk, z tohoto důvodů není 

úplně vhodné pro projekt ERASMUS 

- na příští setkání pracovní skupiny přinese Z. Wildová výstupy hodnocení 

3. Vize do budoucna 

- přeshraniční spolupráce – diskuze na uvedené téma, možnosti fondu malých 

projektů a náročnost projektů v Cíli 3, chybějící spolehliví partneři v příhraniční 

oblasti 

4. Rodilý mluvčí 

- V rámci aktivity rodilý mluvčí zvažujeme posílení o další rodilé mluvčí, než jen 

paní Karen Campbell, např. pro případ její nepřítomnosti 

- Má-li některý z členů pracovní skupiny kontakt na rodilé mluvčí i v jiném jazyce 

než jen AJ, nechť jej předá M. Novákové či B. Váradiové, LAG Podralsko 

5. Projekt Aj – Online pro praxi do výuky 

- Částka 18.000,-Kč do června 2020/ vychází to cca 3.000,-Kč;  

- pokud se začne v únoru a kurz bude na 3 měsíce, vychází celkový časový balíček 

na 45 hodin celkem, 9 hodin na jednoho žáka za kurz, žáků bude 5 

- Podmínkou pilotního projektu PS je, aby každý účastník vzdělávání využil výuku 

ve své pedagogické praxi a o tomto informoval, zhodnotil na závěr vzdělávání – 

výstupy budou využity v hodnocení práce PS a v hodnocení této aktivity pro její 

případné využití, posílení, doporučení k realizaci v následujících programovacích 

obdobích 

- Účast v jazykovém kurzu s ohledem na počet 5 žáků bude nabídnuta ze strany 

lektorů, na některé se již předchozí účastníci obrací s prosbou o pokračování nebo 

již mají i nové zájemce, rozšiřovat se nabídka mezi větší počet škol nebude, nelze 

je uspokojit 

6. Diskuse 

- Místo programu/konference na téma přeshraniční spolupráce spíše realizovat 

přehlídku, kde děti a žáci předvedou co se v cizím jazyce naučili, např. veletrh 

projektů, co každá škola dělá (Vánoční tématika - zvyky buď v anglicky mluvících 

zemích nebo tradiční zvyk v ČR a jejich prezentace), sportovní tématika, 

prezentace vlastní školy v cizím jazyce) 

- Zajímavý námět na prezentaci uvedla Z. Wildová, jedná se o prezentaci dětí/žáků, 

na téma cizí jazyk/angličtina v mém životě-jak se učí cizí jazyk-využití pomůcek, 

systém učení sebe sama-„metakognice“. Více rozvineme v diskuzi na příštím 

setkání. 

7. Termín dalšího setkání: 19. 3. 2020 od 15:00 hod, opět ZŠ náměstí Nový Bor 


