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Zápis z 2. setkání pracovní skupiny pro rozvoj jazykových kompetencí dětí a žáků pro 

aktivní používání cizího jazyka 

Termín: 3. 6. 2019, 14:00-15:30 

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

Účastníci: dle prezenční listiny 

Zapisovatel: Anna Červená 

Program:1. Práce se SWOT analýzou 

     2. Formulace cílů PS 

     3. Prioritizace cílů PS 

                4. Návrh kroků k naplnění cílů PS 

     5. Ukončení setkání PS 

 

1. Práce se SWOT analýzou 

Na základě výstupu z minulé pracovní skupiny, kterou představovala identifikace 

slabých, silných stránek, příležitostí a hrozeb souvisejících s oblastí výuky a 

používání cizího jazyka (SWOT analýza), Anna Červená předala přítomným členům 

vytištěnou finální verzi SWOT analýzy. Vzhledem k objemnosti dat vyplývající 

z předložené analýzy, Anna Červená navrhla soustředit se pro účely formulace cílů 

PS pouze na identifikované slabé stránky  

 

2. Formulace cílů PS 

Jako další krok práce se SWOT analýzou byla určena formulace cílů pracovní 

skupiny. Dosažení těchto cílů představuje ideální stav při ukončení realizace 

projektu. Slabé stránky identifikované v rámci SWOT analýzy byly převedeny do 

formy pozitivních prohlášení. Tato prohlášení budou plnit funkci cílů PS. 

 

3. Prioritizace cílů PS 

Přítomní členové označili pomocí dvou samolepek takové cíle, které vnímají jako 

nejpalčivější, a kterým by se v rámci PS rádi věnovali. 

Mezi cíle s největším počtem bodů patří následující: 

 Žáci, učitelé a rodiče jsou motivovaní. 

 Dostatek kvalifikovaných a kompetentních mentorů (poznámka: nutný 

konstruktivní a strukturovaný přístup, preferuje se osoba mimo danou školu) 

 Dostatečná a systematická spolupráce napříč vzdělávacími institucemi. 

 Dostatek příležitostí pro rozvoj jazykových a metodických dovedností učitelů 

(poznámka: nutné zajistit adekvátní úroveň vzdělávání a lektorů) 

 Adekvátní forma hodnocení komunikativních a jazykových kompetencí a 

dovedností dětí a žáků. 

 Učitelé sdílí své zkušenosti, odborné znalosti 

 Vedení škol umí předávat kvalitní a konstruktivní zpětnou vazbu 
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4. Návrh kroků k naplnění cílů PS 

Během diskuze došlo ke stanovení konkrétních kroků vedoucích k naplnění cílů 

stanovených pracovní skupinou.  

 Žáci, učitelé a rodiče jsou motivovaní. 

o Motivace učitelů formou metodické podpory a zvyšování jazykových 

schopností učitelů. 

 Dostatek kvalifikovaných a kompetentních mentorů. (poznámka: 

z diskuze vyplynula možnost využití odborné pracovnice/expertky na 

jazykovou gramotnost, Sarah Good, další podrobnosti budou prověřeny 

realizačním týmem) 

o Mentor jako metodická podpora učitelů. 

 Dostatek příležitostí pro rozvoj jazykových a metodických dovedností 

učitelů. 

o Ukázkové hodiny výuky anglického jazyka (poznámka: předběžně 

domluveno se Sarah Good, která v příštím školním roce připraví dle 

přání ostatních členů PS ukázkovou hodinu zaměřenou na žáky 1. 

Stupně, další podrobnosti budou domluveny dle rozvrhu jednotlivých 

učitelů) 

 Učitelé sdílí své zkušenosti, odborné znalosti 

o Vznik Facebookové skupiny určené pro učitele cizích jazyků 

z Podřipska jako platformy umožňující vzájemnou komunikaci, 

spolupráci, sdílení dobré praxe apod. (poznámkka: na tento krok lze 

navázat i vznikem webové stránky) 

 

 

Vzhledem k nedostatku času bude stanovení kroků k naplnění zbývajících cílů PS 

součástí příštího setkání pracovní skupiny. 

 

5. Ukončení setkání PS 

Dle přání členů PS bude rozeslán Doodle formulář, v rámci kterého bude stanoven 

termín dalšího setkání PS. Členové PS byli informování o zaslání zápisu k 

připomínkám a setkání pracovní skupiny bylo ukončeno. 

 

Zapisovatelka: 

Anna Červená 

 

_____________________ 


