
 

                                                                                                        

 
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: 17. 09. 2020, 14:30 – 16:30 hod 

 

Program: 

1. Odsouhlasení programu 

2. Vyhodnocení situace ve školách s výukou CZJ 

3. Vize do budoucna 

4. Rodilý mluvčí 

5. Projekt AJ-Online 

6. Termín příštího setkání  

7. Téma příštího setkání s úkolem! 

 

 

 

 

 

 

V České Lípě, dne 17. 9. 2020  

 

 

Zapsala: Milena Nováková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

 

1. Program pracovní skupiny byl schválen. 

2. Vyhodnocení situace ve školách s výukou CZJ 

- ZŠ Polevsko – výuka AJ napříč ročníky, rodilý mluvčí z rodiny, dostatek školení, 

aktuálně není poptávka, zájem o NJ, nejsou partneři z Německa se zájmem o typ 

malé školy, nové učebnice  Oxford – výhoda interaktivity přístupné i pro rodiče a 

pomůcky 

- ZŠ Okrouhlá – výuka AJ a NJ v kroužku, skončil přeshraniční projekt s obcí 

s Německem a nyní jsou bez  

- ZŠ Náměstí NB – nová učebnice Projekt, máme zájem o NJ a spolupráci 

v pohraničí, aktuálně nejvíc v řešení, jak to bude s povinnou distanční výukou, jak 

ve výuce CZJ nastavit parametry,  

- MŠ Dubá – zájem o rodilou mluvčí a sdílení zkušeností, zájem o informace, jak 

získat dobrovolníky s AJ do školy – spojit s paní Medwell (ZŠ Partyzánská), 

oslovit Dům zahraniční spolupráce (Erasmus – nové období, nové programy) 

- ZŠ Partyzánská – učebnice Projekt, asistenti i zahraniční asistenti – dobrovolníci, 

nyní začátek 

- ZŠ Otevřeno (Z.Wildová) – nejsou učebnice – pošle zajímavý link pro projektovou 

výuku v AJ 

 

- Je otázkou, jak motivovat žáky i Němce k vzájemné spolupráci 

3. Vize do budoucna 

- 1)Sdílení – zkušenosti s on-line výukou, jak funguje, distanční výuka 

- 2)Pohraniční – hledání partnera, spolupráce, zaměřit se na praxi a použití 

(motivace) 

- 2)Časté návštěvy dobrovolníků/rodilých mluvčí ve školách a školkách 

4. Rodilý mluvčí 

- Zájem ZŠ Náměstí NB a MŠ Dubá o rodilou mluvčí Karen do školy – nabídka 

lednových termínů 

 

5. Projekt Aj/Nj – Online pro praxi do výuky – stále je zde nabídka pro pedagogy se 

zájmem o výuku – rozvíjet použití  

6. Termín dalšího setkání: 19.11.2020 od 16:00 hod, učebna CLU3V na SPŠ 1.p. 

Česká Lípa 

7. Téma dalšího setkání: Promyslet co a jak sdílet zkušenosti s výukou v CZJ, distanční 

výukou v CZJ, jak děti zaujmout, aby se distančně chtěli vzdělávat v czj (případná 

pozvánka na akci zástupce SŠ Spektrum) 


