
 

ZÁPIS  
7. 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 7. října 2021, 16:00 - 17:00 hod.  

Místo konání:   Café Collection, Veletržní 24, P7 

Účastníci jednání:  Dle PL 

Klíčová aktivita/podaktivita: 02 Aktualizace a rozvoj MAP/KA 02C Pracovní skupiny pro 
cizí jazyky 

Zapsal/a: Romana Růžičková 

 

 

 

Program: 

 

1. Informace z MAP II 

2. Příprava MAP III 

3. Reflexe Dne jazyků na Sedmičce 

4. Diskuse, různé 

Ad 1. Informace z MAP II 

o 19.10. seminář Zavádění formativního hodnocení pro vedení škol 
o 11.11. ŘV 
o 9. 11. Mozek v pohybu pro MŠ 
o Termíny setkání PS (v tabulce na GD) 
o Tematika šikany a kyberšikany  
o Nabídka sdílení v oblasti polytechniky – robotika, 3D tisk, meteorologické sondy – R. 

Konopa, řed. ZS Bratrská atd. 
o Plánované focusní skupiny s rodiči, oslovení spolků rodičů 
o Představení projektu Sociální poradenství na Praze 7 (CM III) a jeho propojení s MAP 
o Dokumentace 
o Sběr potřeb – dotazníky a doplnění karet 
o Aktualizace Strategického rámce 

 

 



 
 

Ad 2. Příprava MAP III 

● Schválení záměru proběhne na ŘV 11.11. 
● Aktualizace ŘV, složení PS – více učitelů, aktualizace Komunikačního plánu 
● Podpora škol v plánování 
● Redukce PS (PS pro cizí jazyky skončí, členové se v případě zájmu rozptýlí do ostatních skupin) 
● Agregovaný popis potřeb škol III 
● Není možné realizovat implementační aktivity (např. čtenářský maraton, den jazyků) 
● Podpora školních poradenských pracovišť 
● Pokračování v osvědčených aktivitách dle možností 

 

Ad 3.  Reflexe Dne jazyků na Sedmičce 

● Den jazyků proběhl v Atelieru Rychta na Výstavišti 1. 10. 2021 za účasti cca 160 dětí 

● Lektoři ze ZŠ Stross ZŠ F. Plamínkové a ZŠ Korunovační 

● Vynikající zpětná vazba od dětí i učitelů a lektorů (oceňované občerstvení) 

● Další plány: 

o zachovat akci pro 1. stupeň, především z důvodů suplování 

o cíl: zdvojnásobit počet účastníků 

o příprava: sdílení jazykářů napříč školami – cca 2 setkání 

o coffebreak pro lektory zařadit do harmonogramu 

o reflektivní formuláře pro žáky 

o v rámci MAP III - nebude možná podpora - tým MAPu však zajistí maximální podporu dle 

možností rozpočtu projektu (nepřímé náklady apod.) 

o podobná akce pro žáky 5.- 6. tříd, kteří si volí 2. cizí jazyk – spíše na jednotlivých školách – 

akce více „akademická“ 

 

Ad 4. Diskuse, různé 

 

● Termíny dalších setkání PS 2. 12. – společná s ostatními PS, 17. 2. 2022 a 18. 5. 2022 - závěrečné 

setkání v rámci MAP II 

● Důraz na informování VŠECH učitelů 


