
 

ZÁPIS  
6. 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: Pondělí 24. května 2021, 14:00 - 15:30 hod.  

Místo konání:   On-line 

Účastníci jednání:  PrtScr 

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. Koncept Dne jazyků 
2. Diskuse, různé  

 

Ad 1.  

 

● Informace z ostatních PS (on-line náslechy apod.) 

● Kolegyně ze ZŠ Korunovační představily koncept Dne jazyků, který bohužel nebyl 

zrealizován z důvodu pandemie (poznávání osobností, ochutnávka jídel, představení států, 

znaková řeč) – nasdílí dokument s nápady 

● Členové PS se dohodli na realizaci Dne jazyků v pátek 24. 9. v dopoledních hodinách (záleží 

také na opatřeních, která budou v té době platná) 

● Zájem o účast ostatních škol bude zjištěn na poradě ředitelů 10. 6., jinak budou osloveni 

učitelé 1. stupně (cizí jazyk, zeměpis, dějepis apod.) formou tabulky, kam se zapíší zájemci 

o účast, v přípravném týdnu se uskuteční setkání zástupců zainteresovaných škol, aby 

doladili program po obsahové stránce, MAP II zajistí úhradu organizačního zabezpečení 

(např. fáborky) a catering 

 

 



 
Ad. 2. 

 Byly dohodnuty termíny dalších setkání PS a to ve čtvrtek 7. 10. 2021 od 16 hod. a 17. 2. 

2022 od 16 hod. s tím, že v mezičase proběhne ještě setkání společné (vánoční) a následně 

setkání rozlučkové (květen 2022) – o termínech budou členové včas informováni 

 Paní Zhuková přislíbila dodat podklady ke sdílení z Amerického týdne 

 

Shrnutí výstupů setkání 

Výstup Zajistí 

Po konzultaci na dalších PS – zahájení pilotního 
ověřování vzájemných on-line náslechů 

RT MAP - zajištěno 

“Proškolení” na myšlenkové mapy a jejich využití 
při výuce 

odloženo 

Koncept Amerického týdne Pí Zhuková 

Rozpracování konceptu dne jazyků  

 nasdílení nápadů k realizaci 

 obsahová náplň – přípravný týden 

 finanční podpora MAP 

 realizace 24. 9. 2021 

garant a členové PS 

ZŠ Korunovační 

RT MAP 

 

Termíny následujícího setkání PS: 
● čtvrtek 7. 10. 2021 od 16:00 hod. 
● čtvrtek 17. 2. 2022 od 16:00 hod. 

obsahově garant a členové PS 

 

 


