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Zápis z 1. setkání pracovní skupiny pro rozvoj jazykových kompetencí dětí a žáků pro 

aktivní používání cizího jazyka 

Termín: 25. 3. 2019, 14:00-16:00 

Místo konání: náměstí Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem 

Účastníci: dle prezenční listiny 

Zapisovatel: Anna Červená 

Program:1. Představení projektu MAP Roudnicko II 

     2. Představení náplně pracovní skupiny 

     3. SWOT analýza 

                4. Určení termínu dalšího setkání PS  

     5. Ukončení setkání PS 

 

1. Představení projektu MAP Roudnicko II 

Po vzájemném představení všech přítomných členka realizačního týmu MAP, Anna 

Červená, seznámila přítomné s náplní programu projektu MAP Roudnicko II a dále 

hovořila o již realizovaných akcích v rámci tohoto projektu. Zároveň přítomné pozvala 

na nejbližší plánované akce, např. přednáška o finském vzdělávacím systému, 

workshop na téma tandemové výuky a hodnocení žáků a divadelní představení v 

anglickém jazyce pro žáky ZŠ. Přítomný člen Řídícího výboru, Richard Červený, 

upozornil na návaznost na předcházející projekt MAP Roudnicko I, na základě 

kterého vznikla potřeba sestavit pracovní skupinu (dále jen PS) pro rozvoj jazykových 

kompetencí, což je i důvod dnešního sekání. 

 

2. Představení náplně pracovní skupiny 

Anna Červená pohovořila o povinnostech, náplni a možnostech pracovních skupin 

projektu. Přítomným bylo vysvětleno, že výstupem pracovní skupiny bude analýza 

silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v oblasti výuky cizích jazyků, na 

základě které dojde k následné realizaci akcí. Tyto akce mají pokrývat potřeby a řešit 

nedostatky, které jsou v území pociťovány jako nejpalčivější. 

 

3. SWOT analýza 

Přítomným byl vysvětlen princip SWOT analýzy. Poté se přešlo k diskuzi a 

zapisování námětů. Výsledný dokument je přílohou tohoto zápisu. 

 

4. Určení termínu dalšího setkání PS 

Na základě hlasování byl určen další termín pracovní skupiny na 3. 6. 2019 od 14:00. 

Pozvánka na setkání bude členům PS rozeslána minimálně 2 týdny před 

stanoveným termínem. 

 

5. Ukončení setkání PS 

Členové PS byli informování o zaslání zápisu a výsledku SWOT analýzy k 

připomínkám a setkání pracovní skupiny bylo ukončeno. 
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