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V České Lípě, dne 14. 01. 2021  

 

 

Zapsala: Eva Kolocová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

1. Program pracovní skupiny byl schválen. 

2. Možnosti MAP II pro pracovní skupinu 
-  využití finančních prostředků ideálně do konce dubna 2021 

- Představa: absolvovat kurz, seminář za splněním cíle: 

  a) inovativní přínos do výuky 

  b) jak motivovat děti 

  c) něco na způsob „co nás udělá lepšími učiteli“ 

  d) jak nevyhořet v době „covid“ 

-klidně forma online kurzu/semináře 

-preferování kratších kurzů (1-6 hodin) 

-možnost výměny zkušeností mezi samotnými pedagogy 

 

Výstup:  

-zmapování dostupných „dobrých“ lektorů, kteří mají čas 

-zmapování dostupných aplikací (praktický výčet aplikací), spolupráce mezi pedagogy (co 

využívají pro výuku oni, jaké mají zkušenosti-aplikace, programy, atp), úkol pro:  Robert 

Mullár 

- poptat, jakým způsobem vyučují pedagogové i na ostatních školách a co oni dělají proti 

„vyhoření v době covid“ 

- kontaktování Mgr. Jindřicha Monček – Eduzměna, úkol pro: Zuzana Wildová  

- obrovská spokojenost s kurzem od paní Sehnalové zaměřený na coaching-poptat se, zdali by 

byla ochotná udělat i online kurz, že by byl obrovský zájem pedagogů, úkol pro: Milena 

Nováková 

- na příštím setkání pracovní skupiny se budou řešit výstupy ze zaslaných dotazníků z LAG 

Podralsko za účelem zmapování potřeb v rámci pracovní skupiny 

-na příštím setkání si všichni připraví, co by chtěli absolvovat za kurz/seminář… co by bylo 

přínosné 

 

 

3. Rekapitulace a zhodnocení cílů stanovené pracovní skupinou 
 

- zhodnocení naplnění nebo nenaplnění stanovených cílů pracovní skupiny ze dne 22. 

10. 2018 

 

 

Stanovený cíl Splněno/Nesplněno 

Navázání spolupráce v regionu  

Spolupráce s dalšími a návaznými školami 

(MŠ, I st. ZŠ, II.st. ZŠ) 

Splněno 

Pořádání pravidelných projektových dnů, Splněno  



 

                                                                                                        

Cizí jazyk jako dorozumívací prostředek za MŠ a ZŠ Polevsko splněno, ostatní 

zúčastnění nesplněno 

Využívání rodilého mluvčího, rodilých 

mluvčích při výuce 

Splněno 

Vzájemně se v regionu poznat, 

spolupracovat a sdílet zkušenosti a 

knowhow 

Splněno z 50%, shodli se na tom účastníci 

PS (e-mailem zaslaná nabídka pomoci 

s projekty ERASMUS všem ostatním 

pracovním skupinám 

Vzdělávání pedagogů, zvyšování úrovně 

znalosti jazyka pedagogů 

Splněno  

Při výuce cizího jazyka aktivně využívat 

nové technologie 

Splněno, vzhledem ke „covid“ situaci bylo 

potřeba se přizpůsobit 

Podporovat v regionu zahraniční výjezdy 

a projekty Erasmus 

Splněno 

Vytvořit team pro pomoc pro aktivní 

používání cizího jazyka 

Splněno 

 

- V případě nesplnění stanovených cílů, nebo splnění pouze jejich částí, je možné 

stanovit si ty to cíle ke splnění, zdokonalení, atp. jako cíle do projektu MAP III. 

4. Termín dalšího setkání 
- 22. 04. 2021 od 16:30hod, místo bude ještě upřesněno 

 


