
 

                                                                                                     

 

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 

 

 

Této online pracovní skupiny se zúčastnili Zuzana Wildová, Kateřina Melová, Ludmila 

Országová, Milena Nováková, Robert Mulár, Martina Brychová, Elena Průchová, Veronika 

Žáková,  

 

Datum a Čas: 26.5.-8.6.2020 - Online sdílený dokument lze upravovat, abychom všichni 
viděli změny. Proto prosím, před svůj komentář vložte jméno. Vaše reakce potřebujeme do 
8. 6. Do té doby je možné připisovat, reagovat, ptát se….Děkuji za vaše návrhy a postřehy. 
 

 Náměty k diskuzi Názory, připomínky, nápady... 

1 Online vzdělávání učitelů v AJ od dalšího 
školního roku 

ZuzkaW: ve druhém pololetí jsme 
nerozjeli, navrhuji připravit team 
učitelů, dát podmínky, na kterých jsme 
se domluvily (účast a přímá příprava 
hodiny, tvorba jednoduchého 
pracovního listu) a od září začít s 
nabídkou na školách. Pracovní listy 
poté sjednotit a zveřejnit na webu 
LAGU. 
VeronikaŽ: Věřím, že vzhledem k 
současné situaci, která rozšířila 
zkušenost s online vyučováním, by 
mohl být o online angličtinu větší 
zájem. O domluvě ohledně pracovních 
listů nic nevím (neúčastnila jsem se 
diskuse), ale připadá mi to jako 
zbytečná práce navíc - lze používat 
hotové materiály, které budou 
dostupné pro obě strany. 
 
Kateřina M. Myslím, že je to super 
nápad, třeba pro žáky, kteří jsou déle 
nemocní. Mohou se např. díky 
Teamsum účastnit online výuky. 
 



 

                                                                                                     

LídaO. Souhlasím s Veronikou, učitelé 
už by mohli být přístupnější online 
setkávání. Nejprve by bylo dobré zase 
dát dohromady lektory a jejich 
možnosti, a pak nabízet po školách.  
 
Milena - námět i realizace on-line 
výuky pro pedagogy je moc dobrá a 
ráda bych za MAP aby se podpořilo její 
pokračování/testování na podzim a 
mohli bychom za PS podat podnět na 
konkrétní aktivitu s případným novým 
MAPem v následujícím programovém 
období . stále jsem přesvědčená, že 
zuzky nápad, aby lektor s pedagogem 
připravoval svou konkrétní výuky AJ v 
předmětu jiném než je AJ je skvělý a je 
třeba v tomto směru pedagogy k 
zapojení do takového on-linu přivábit:-) 
Martina B - nápad zapojit do výuky 
jiných předmětů Aj ve spolupráci s 
online lektorem je super novinka. Snad 
bude mít Zuzka lektory, kteří do toho 
půjdou a my začneme dělat osvětu 
mezi pedagogy v tomto směru. Je to 
vlastně CLIL online. Možná bychom 
nejdříve mohli zjistit na školách zájem 
mezi tělocvikáři, zeměpisáři, atd. :-) 
Vábení nebude jednoduché, ale zkusit 
by se to mělo :-) 
 
Robert: Souhlasím s online výukou 
opět začít, speciálně po té 
koronavirové době by se mohla 
skutečně zvýšit poptávka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Rodilý mluvčí ve školách ZuzkaW:Navrhuji pokračovat dále dle 
možností Karen, s příhlednutím ke 
zprávě a informací od škol, zda bude 



 

                                                                                                     

potřeba něco upravit 
Elena: souhlasím také s pokračováním 
Jiřina: souhlasím s pokračováním 
VeronikaŽ: rodilý mluvčí je vždy 
přínosem - bylo by dobré pokračovat 
 
 
Kateřina M: Souhlasím, jde o velký 
přínos žákům.  
 
LídaO. Určitě pokračovat. 
 
Milena - za MAP stále podporujeme 
výuku s rodilým mluvčím 
Martina B: těšíms se na Karen 
Robert: S rodilým mluvčím taktéž 
doporučuji nadále udržovat spolupráci 
a působení na školách. 
 
 
 

3 Akce, sdílení zkušeností s výukou aj ZuzkaW:Plánovali jsme takovouto akc. 
Co si o tom skupina myslí vzhledem k 
současné situaci? Bude další vlna 
zavírání škol na podzim? 
 
 
Elena: sdílení zkušeností je výborná 
věc, zahrnula bych to do dalšího 
období, nemůžeme se pořád ohlížet na 
další vlny pandemie 
Jiřina: souhlasím, budeme reagovat na 
aktuální situaci... 
 
Kateřina M. Souhlasím, určitě podle 
aktuální situaci. 
Martina B. Souhlasím, pásmo 
tématická přehlídka v AJ musíme 
odložit. Na podzimní schůzce 
probereme časový horizont a téma? 
Navrhuji setkání v Novém Boru, jak 
jsme zvyklé. Termín a čas nechám na 
vás. 
 
Milena - kolegyně, chybí mi námět na 
tu akci - hovořili jsme začátkem roku o 
pásmu tématické přehlídky v angličtině 
či jiném CZJ - nyní k tomu se 



 

                                                                                                     

nevyjadřujete - probereme to tedy na 
podzimní schůzce a podle situace ve 
školách můžeme ještě v rámci MAP II 
zařadit na začátek roku (1.Q)2021. 
 
LídaO. Ano, příští školní rok. A vymezit 
obsah akce, aby se neopakovalo to 
stejné. 

4 -napište další témata a podněty :D Milena - ještě jste diskutovaly ohledně 
dalšího semináře pro propojování škol 
se zahraničím - ponechme otevřené - 
projednáme na PS pro financování a 
také se porozhlédneme, jak to bude po 
vývoji s covid a event. můžeme i 
informace k přeshraničním podporám 
zorganizovat či zrpostředkovat - jedna 
ze zajímavých záležitostí bude v MAP 
III - možnosti stáží pro pedagogy v 
zahraničních školách - nikoli na výuku 
v CZJ ,ale na jakékoliv téma ke 
vzdělávání .-) 
MartinaB - toto by se dalo využít při 
vábení na online výuku s lektorem a 
přípravu hodin v AJ. Přivábení by pak 
měli možnost se dále rozvíjet v AJ při 
stáži v zahraniční škole. 
Všechny srdečně zdravím a těším se 
na setkání. 
 
Zuzka W: Děkuji, vím o tom. 
Souhlasím, počkáme s vývojem, jak 
budou optimalizovány granty a ochota 
lidí cestovat. 

 

 

 

Závěry z pracovní skupiny 

K bodu č. 1. Online vzdělávání učitelů v AJ od dalšího školního roku chce pracovní skupina 

dále pokračovat v online vzdělávání a podpory používání cizího jazyka ve školách.  

 

K bodu č. 2.  Rodilý mluvčí na školách – chceme dále podporovat 

K bodu č. 3. Akce, sdílení zkušeností s výukou aj – chceme připravit setkání škol, počkáme 

s organizací na začátek šk. Roku 

K bodu č. 4.  Další semináře pro propojování škol ve spolupráci se zahraničím plánujeme, 

s organizací počkáme na začátek nového šk. Roku. 

 



 

                                                                                                     

V souladu s hlavními cíli MAP II a naší pracovní skupiny, nadále pracujeme na 

udržení rodilého mluvčí na školách. Připravujeme další kolo online vzdělávání 

pedagogů v Aj, s modifikacemi, které přinesou užitek všem zapojeným školám do 

MAP II. A nadále nabízíme zprostředkování kontaktů na metodické poradenství 

v oblasti Erasmus projektů. 

 

 

Vypracovala vedoucí PS. 

Zuzana Wildová 

 

 


