
 

Aktivita je součásti projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je 

financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů 

vybraných obcí ORP Český Brod. 

 

Pracovní skupina 

pro sdílení zkušeností s výukou cizích jazyků (1) 

Zápis z jednání, 25. 9. 2019, 14:00 – 16:00 hod. 

Oranžová  zahrada,  nám. Husovo 78, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Adamík Marián (ZŠ TGM Poříčany), Čečetková Eva (Dokolečka z.s.), Jeníčková Lenka (ZŠ 

Žitomířská), Kroupová Markéta (ZŠ Tuklaty), Kubíčková Lucie (ZŠ  PrŠ Český Brod), 

Kvapilová Lenka (ZŠ Žitomířská), Pechová Nikola, (ZŠ Přistoupim), Roudnická Miroslava 

(ZŠ Kounice), Šebestová Marcela ((ZŠ TGM Poříčany). 

Realizační tým projektu: Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika. 

Odborný garant: Urbančíková Lucie 

Omluveni: Horáková Veronika (ZŠ Žitomířská),  

Program setkání: 

1. Zahájení, přivítání, 

2. Informace o projektu Sdílené radosti a strasti škol III, podmínky práce v Pracovní skupině 

Představení odborné garantky Lucie Urbančíkové, 

3. Sdílení praxe výuky anglického jazyka na 1. stupni, 

4. Plán činnosti pracovní skupiny (dále jen PS), 

5. Další postup, ukončení setkání. 

Ad 1-2. Přivítání účastníků, informace o projektu 

Setkání zahájila Jiřina Soukupová, která seznámila účastníky s projekty Sdílené radosti, které byly a 

jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie. Prezentace je součástí zápisu  v příloze. Webová 

stránka projektu: https://skoly-orp-cb.eu/  

Schůzky PS jsou dobrovolné, kdykoli je možno se připojit či odpojit. Za práci ve skupině náleží 

účastníku honorář vyplácený na základě dohody o provedení práce s partnerem projektu Region 

Pošembeří, o.p.s. Účastníci, kteří nevyplnili do osobního dotazníku číslo účtu, kam má být zasílána 

odměna, nechť jej zašlou e-mailem na adresu vraj@posemberi.cz. 

 Představení Lucie Urbančíkové a účastníků PS 

Lucie Urbančíková, M.Ed. získala titul Master of Education po studiích zážitkové pedagogiky na 

univerzitě v USA. Výuce angličtiny se naplno věnuje od roku 2004 a pracuje se všemi jazykovými 

https://skoly-orp-cb.eu/
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úrovněmi napříč všemi věkovými kategoriemi (od „školkáčků“ až po manažery). Od roku 2007 vede 

metodické semináře pro pedagogy v rámci DVPP i na míru připravené semináře pro uzavřené 

skupiny. Ve své výuce využívá různých výukových metodik a přístupů, které „kombinuje“ každému 

jednotlivci či skupině na míru přesně podle jejich potřeb a výukových cílů. Od roku 2011 se intenzivně 

vzdělává v oblasti Montessori pedagogiky, jejíž principy též zapojuje do výuky angličtiny. Má dvě děti 

(9 a 7 let). Nedílnou součástí její práce je i vymýšlení a výroba pomůcky pro výuku angličtiny viz 

webové stránky. Říká: „Učím tak, aby i to málo co umí, mohlo dítě použít. I s málem se dá letět.“ 

Účastníci se představili skrze karty ze hry DIXIT. Každý z účastníků si vybral dvě karty. Jednu, která 

popisovala jeho/její osobní vztah k angličtině. Ta druhá měla titulek „Výuka angličtiny a já“.   

Pozn. Tyto karty lze také využít ve výuce i se začátečníky – jsou ideálním nástrojem pro počáteční 

„rozmluvení“ žáků. Jednoduše využitelné jsou však i u pokročilejších žáků, kteří mohou sestavovat 

složitější popisy obrázků, mluvit v různých časech, sestavovat příběhy atd. 

Ad 3. Sdílení praxe výuky anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. 

Velikost skupin: 

Různorodá, zastoupeni učitelé  se skupinami  o velikosti 6 , 10, 18-24 dětí 

Názvy používaných učebnic: 

 Happy Street, 

 Kid´s box, 

 Hallo kids, 

 Project, More (5th),  

 Fraus,  

 Adventure English 

Věk vyučovaných dětí: 

2. – 5. ročník ZŠ, zastoupeny i smíšené ročníky 

Témata:  

 různá pokročilost dětí v jedné skupině,  

 velké množství dětí ve skupině, 

 skupinová práce  

 ústní vs. písemná znalost/hodnocení 

zkoušení, 

 písemná forma zkoušení, 

 jak děti rozmluvit, 

 odpovídání celou větou, 

 udržení pozornosti při střídání rolí, 

 užití videa při výuce, 

 výslovnost/akcent GB vs. US, 

 zkrácené tvary, 

 systematičnost ve výuce, 

 to be, 

 ČJ při ANJ, 

 posloupnost vstřebávání jazyka-

slyším, mluvím, čtu, píšu 

 

Otázky do diskuze:

 zdroje inspirace do hodin, 

 Phonics (metodologie), 

 sdílet co funguje, 

 jak s překlady, 

 výuka s překladem, 

 věk a metodika (přemýšlení) náhled 

do vývoje dítěte, 

 práce s rodiči. 

 

http://www.mamafaktura.cz/o-me-a-mamafakture/
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Ad 4. Plán činnosti pracovní skupiny:  

Vzhledem k dobrovolné účasti na setkáních PS byli účastníci vyzváni, aby odpověděli na otázky 

týkající se následné organizace PS. Ze zpracovaných zpětných vazeb vyplynulo: 

 všichni zúčastnění mají zájem o práci ve skupině 

 setkání budou probíhat ve středu s četností  cca 1 x  za 2 měsíce v místě 1. schůzky  

 odborná záštita paní Lucie Urbančíkové je vítána 

 skupina se nebude dělit, všichni mají zájem o metodologickou podporu  a sdílení 

Program (zpracován Lucií Urbančíkovou): 

 

 

Ad 5.: Další postup, ukončení setkání: 

Příští setkání se bude konat ve středu 27.11.2019. Gabriela Vraj Vám pošle před setkáním pozvánku. 

V Českém Brodě: 26. 9. 2019 

Zapsaly: Veronika Svěcená, Lucie Urbančíková a Jiřina Soukupová 

Přílohy:  

Prezentace dle textu 



SDÍLENÉ RADOSTI A STRASTI ŠKOL 



SDÍLENÉ RADOSTI A STRASTI ŠKOL 

3 navazující projekty: 

 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015  

 1.1. 2016 – 31. 8. 2017 

 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021 



RADOSTI A STRASTI I 

 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 

 10 ZŠ + Region Pošembeří 

 16, 3 mil. Kč 

 100 % DOTACE 

 Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost 



KLÍČOVÉ AKTIVITY  R + S I 

 Přímá podpora žáků ohrožených školním neúspěchem – 

doučování, logoped, speciální pedagog (cca 300 dětí) 

 Metodická podpora učitelů (semináře, letní škola) 

 Spolupráce škol v rámci 

    správní obvodu  ORP ČB 

 Spolupráce škol mimo 

     správní obvod  ORP ČB 

 Oblastní školní poradenské 

     centrum  

     (Pedagogicko-psychologická poradna) 

 Strategie rozvoje vzdělávání 



RADOSTI A STRASTI II 

 1. 1. 2016 – 31. 8. 2017 

 9 ZŠ a 15 MŠ 

 Partner Region Pošembeří 

 cca 6 mil. Kč 

 95 % DOTACE + 

předfinancování obcemi 

 Operační program Výzkum, 

vývoj, vzdělávání 



KLÍČOVÉ AKTIVITY  RS II 

 Přímá podpora žáků 

prostřednictvím asistentů, 

logopedů a psychologů 

 Pravidelné setkávání 

zástupců MŠ a ZŠ 

 Vytvoření společného 

informačního webu škol – 

skoly-orp-cb.eu 

 Společné vzdělávání (LŠP) 

 Místní akční plán (MAP) 

 Strategie rozvoje vzdělávání 

II (aktualizace + MŠ) 



SDÍLENÉ RADOSTI A STRASTI III 

 Termín realizace:  1. 1. 2018 – 31. 12. 2021 

 Zapojeno 100 % ŠKOL Z ORP 15 MŠ + 9 ZŠ + 1 ZUŠ 

 Realizátor: Město Český Brod 

 Partner: Region Pošembeří, o.p.s. 

 9 mil. Kč  

 95 % DOTACE + 5 % spoluúčast (město ČB + obce)  

 Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 



KLÍČOVÉ AKTIVITY  R + S III 

Pravidelné setkávání zástupců MŠ a ZŠ  

 - pracovní skupiny: 

  pro rozvoj matematické gramotnosti 

 pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

 pro financování vzdělávání 

 pro předškolní vzdělávání 

 pro rovné příležitosti  ve vzdělávání  

 

 

 



KLÍČOVÉ AKTIVITY  R + S III 

 Informační web: skoly-orp-cb.eu 

 Společné vzdělávání pedagogů (Letní škola 

pedagogů, semináře) 

 Akce pro rodiče(inspirativní kavárny pro 

rodiče) 

 Realizace naplánovaných aktivit MAP (např. 

pomoc s administrací projektů, sdílený 

intervenční psycholog ) 

 

 

 



PRÁCE V PRACOVNÍ SKUPINĚ 

 Setkání min. 4 x ročně 

 Členství finančně ohodnocené (DPP) 

 Otevřeno pro všechny školy v ORP ČB 

 Možnost přizvat odborníky z praxe  

 Cíle – definovány v rámci skupiny 



DĚKUJEME ZA POZORNOST  

Informační web: skoly-orp-cb.eu 

Heslo pro PS: nastenkaCB 

skolyorp@cesbrod.cz 

FB: Školy Českobrodska 

Telefon 703 143 824 

 


