
 
 

Zápis ze setkání pracovní skupiny pro rozvoj kompetence dětí a žáků 

pro aktivní používání cizího jazyka č.1/2020 

Termín: 4. 3. 2020, 14:30-16:00 

Místo konání: Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem 

Účastníci: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Představení nového projektu „Vzdělávání koordinátorů EVVO“ 

2. Představení plánu nadcházejících aktivit a seminářů 

3. Diskuze a plánování témat nadcházejících setkání pracovních skupin v roce 2020 

4. Určení termínu dalšího setkání PS 

 

1. Představení nového projektu „Vzdělávání koordinátorů EVVO“ 

- Představení nového projektu „Vzdělávání koordinátorů EVVO“ – oficiální představení 

proběhne 18. 3. od 15:00 hod. Projekt je určený pro všechny zájemce o ekologii, 

environmentální vzdělávání, trvale udržitelný rozvoj. V rámci projektu proběhnou workshopy, 

semináře, konference apod.  

2. Představení plánu nadcházejících aktivit a seminářů 

- Informování o konání konference Polytechnika, která táhne II v Děčíně 12. 6. Proběhnou zde 

přednášky o vedení dětí k technice, v odpoledních hodinách následně praktické workshopy, 

kde si účastníci osvojí nové postupy do výuky se žáky – Vědecké laborky, začátky vedení dětí 

ke správnému používání internetu Jak na internet. Zúčastnit se může každý, akce je pro 

návštěvníky zdarma. 

- Členové PS byli dále pozváni na chystaný kurz hodnotového vzdělávání 

3. Diskuze a plánování témat nadcházejících setkání pracovních skupin v roce 2020 

- členové pracovní skupiny byli požádáni, aby si promysleli/sdělili, jakou vzdělávací aktivitu by 

rádi absolvovali, jakého odborníka můžeme na společné setkání pozvat. Setkání pracovní 

skupiny lze tak spojit s workshopem, seminářem, exkurzí na akci apod. 

- Členové PS v rámci diskuze sdíleli a předávali zpětnou vazbu na akce/workshopy/lektory, kteří 

se věnují rozvoji jazykové gramotnosti žáků, některé z nich mohou být zařazeny do aktivit 

v rámci projektu:  

o Akce (např. přednáška/workshop) pod vedením vedoucí katedry anglistky Univerzity 

Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - doc. Natalia Orlova, CSc. 

o Konference Asociace jazykových škola (na FF Univerzity Karlovy) 



 
o Aktivity jazykové školy AKCENT – International House Prague 

o Nakladatelství MacMillan 

▪ Lenka Böhmová (i.boehmova@macmillan.cz) 

▪ schopná doporučit materiály pro specifické potřeby žáků,  vede workshopy 

o Oxford University Press 

▪ Kontakt: tereza.vostra@oup.com (Plzeňský kraj), dana.krejzova@oup.com 

 

 

o DOMLUVENO: Workshop - Motivace a práce s žáky v hodinách anglického jazyka (1. 

až 5. třída) 

▪ na základě diskuze byl domluven další termín pracovní skupiny (2/2020), 

v rámci které proběhne workshop na téma motivace a práce s žáky v hodinách 

anglického jazyka pod vedením metodičky z UJEP a členky PS, Sarah Good 

▪ Datum: 13. května 2020  

▪ Čas: od 14:00 

▪ Místo: bude upřesněno dle počtu zájemců 

▪ Pozvánka: bude rozeslána v dostatečném předstihu s přihlašovacím 

formulářem 

 

o DOMLUVENO- PODROBNOSTI BUDOU UPŘESNĚNY: Sdílení dobré praxe 

▪ V rámci pracovní skupiny č. 3/2020 proběhne pod vedením Mgr. Aleny 

Křičkové ze ZŠ SMART sdílení dobré praxe ve výuce anglického jazyka  

▪ Datum a čas: přelom září a října – bude upřesněno dle rozvrhů a časových 

možností v dalším školním roce 

▪ Místo: bude upřesněno dle počtu zájemců 

▪ Pozvánka: bude rozeslána v dostatečném předstihu s přihlašovacím 

formulářem 
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