
 

ZÁPIS  
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 17. února 2022, 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: 

 

Program: 

 

1. Informace z MAP II a III 

2. Diskuse k realizaci Olympiády v anglickém jazyce pro žáky 1. stupně 

3. Diskuse, různé 

Ad 1. Informace z MAP II 

o Aktualizace Strategického rámce 
o Sběr potřeb škol – Aktualizovaný agregovaný popis potřeb škol 
o Po posledním setkání – rozpuštění PS -  v MAP III již nebude, osloveni budou členové, kteří 

budou chtít pokračovat se spolupráci v MAP III v rámci jiných PS 

Ad 2. Diskuse k realizaci Olympiády v anglickém jazyce pro žáky 1. stupně 

ZŠ F. Plamínkové chystá Soutěž English Star – ekvivalent Olympiády v anglickém jazyce – pro 1. stupeň škol 

v Praze 7. 

Koncept:  

- 2 děti z každého ročníku – vybrány v rámci školního kola – způsob výběru si určuje každá škola 

sama 

- Do soutěže konané na ZŠ F. Plam. postupuje 10 členné družstvo z každé zúčastněné školy 

- 1. píseň, báseň, příběh – max. 3 minuty (postupují všichni) 

- 2. soutěžní kolo – formát bude upřesněn 



 
- 3. vyhlášení vítězů 

- družstvo doprovodí 1 až 2 učitelé z příslušné školy – budou také členy poroty 

- kategorie 1.-2., 3.-5. třída 

- odměny – medaile, knihy 

- zájem předběžně projevily ZŠ Tus., Stross, Trojská 

- organizačně vše zajišťuje ZŠ F. Plam., včetně grafiky letáků 

- MAP zajistí: 

Informovanost škol 

medaile  pro všechny (ve spolupráci se ZŠ Stross) 

odměny pro vítěze 

publicita (fotograf MČ apod.) 

- jakékoli další podněty zasílejte p. Zhukove (zhukova@plaminkova.cz) 

- termín – cca březen/duben 2022 

- p. Zhukova informuje RT MAP, jakmile bude soutěž připravena – RT následně informuje školy (v 

horizontu cca 14 dní) 

 

Ad 3. Diskuse, různé 

 

● Poslední - společné setkání všech PS 18. 5. 2022 

● Podnět pro MAP III – nová informatika, digitalizace  

 

mailto:zhukova@plaminkova.cz

