
 

ZÁPIS  
3. SETKÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY (PS) PRO CIZÍ JAZYKY 
 

v rámci klíčové aktivity č. 2 Aktualizace a rozvoj MAP 
„Místní akční plány rozvoje vzdělávání II - správní obvod Praha 7“ 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690 
 

Datum konání: Čtvrtek 1. října 2020, 18 - 19:30 hod.  
Místo konání:   Cafe Collection, Veletržní 24, Praha 7 
Účastníci jednání:  dle prezenční listiny 
Klíčová aktivita/podaktivita: 02 Aktualizace a rozvoj MAP/KA 02C Pracovní skupiny pro 

rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji 
potenciálu každého žáka 

Zapsal/a: Michaela Svobodová 
 
Program: 

1. Představení nových kolegů v PS 
2. Aktuální informace o projektu 
3. Sdílení zkušeností s distanční výukou 
4. Shrnutí výstupů setkání 

Ad 1. Představení účastníků  

Po přivítání všech účastníků a hostů byla představena: 

● nová členka PS, paní Dagmar Janečková, pedagožka ze ZŠ Tusarova 
● nová metodička pracovních skupin, paní Romana Růžičková, stávající odborná garantka 

komunikace v rámci projektu MAP. 

Ad 2. Aktuální informace o projektu 

Hlavní manažerka projektu stručně informovala účastníky o dosavadních a plánovaných činnostech 
projektu MAP II. 

Ad 3.  Sdílení zkušeností s distanční výukou 

Garant pracovní skupiny, p. Juříček, otevřel diskusi na téma distanční výuka a připravenost škol na 
tuto variantu výuky. ZŠ využívají různé platformy a nástroje (Google Classroom, Discord, MS 
Teems, Skype, e-mail, videa, AJ do sluchátek, tvorba digiportfolií apod.). 



 
V oblasti mluvení je kladen důraz na to se vidět navzájem, přičemž se i on-line udržuje půlení tříd. 
Ne všechny platformy umožňují, aby se žáci mohli „vidět“. Na FB Otevřeno jsou k dispozici např. 
videa pro 9. třídu.  

V oblasti psaní oceňovali přítomní podporu ze strany některých rodičů. Využívají se zadání anotace 
v AJ, kdy žáci často používají různé překladače, což nevadí, pokud si to po sobě přečtou a opraví 
nepřesnosti. Dále se osvědčuje psaní deníku v cizím jazyce („covid“ deník) nebo psaní přímo na 
sdíleném disku, kde může učitel práci rovnou opravovat. 

Co se týká čtení, některé školy pracují s virtuální knihovnou, kam se děti přihlašují přes unikátní 
kód, dále realizují čtenářské dílny v cizím jazyce, žáci sledují filmy na Netflixu a vypisují neznámá 
slova, výběr textů je zajišťován samotnými žáky, využívají se časopisy v cizím jazyce, program 
Kahoot apod. 

Pro potřeby zajištění poslechu se využívají videa (YouTube), Google Meet, kde je možné sdílet 
poslechy nebo dva notebooky s kamerou naproti sobě, poslech pedagoga, založení profilu na FB, 
kde lze sdílet videa a komentovat je v cizím jazyce, příp. videa z vlastního života. 

Ad 4. Shrnutí výstupů setkání 

Výstup Zajistí 

Termíny následujících setkání PS: 
● čtvrtek 14. 1. 2021 od 16:30 hod. 
● čtvrtek 18. 3. 2021 od 16:30 hod. 
● čtvrtek 13. 5. 2021 od 16:30 hod. 

● organizačně RT MAP II 
● obsahově garant a členové PS 

 

Další setkání PS v lednu 2021 se uskuteční 
v místnosti s připojením a technikou, aby bylo 
možné si různé aplikace zkoušet.  

● prostor zajistí RT MAP II 

 


