
 

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 

Zápis z jednání, 17. 06. 2020  

MAS Region Pošembeří o.p.s., nám. Arnošta z Pardubic 25, Český 

Brod 

Přítomni:  

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

Kounice), Jeníčková Lenka (ZŠ Žitomířská), Kubíčková Lucie (ZŠ  PrŠ Český Brod), Roudnická 

Miroslava (ZŠ Kounice), Šebestová Marcela (ZŠ TGM Poříčany), Skalová Eva (SŠ Praha 8) 

Realizační tým projektu: Goldšmídová Samira, Soukupová Jiřina, Vraj Gabriela, 

Odborný garant: Urbančíková Lucie 

Omluveni:  Horáková Veronika (ZŠ Žitomířská), Kvapilová Lenka (ZŠ Žitomířská Český Brod), Pechová 

Nikola (ZŠ Přistoupim),  

Program: 

1. Zahájení, přivítání - Aktuality projektu Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod III vč. 
webové stránky projektu https://skoly-orp-cb.eu/ 

2. Sdílení zkušeností s on-line výukou v době uzavření škol, využití nově nabytých zkušeností i 
v běžné výuce, odborné vedení Lucie Urbančíková  

3. Závěr, další postup 

Ad 1. Zahájení, přivítání – Aktuality projektu Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod III vč. 

webové stránky projektu https://skoly-orp-cb.eu/, aktuality od účastníků 

Manažerka projektu partnera, pí. Soukupová přivítala příchozí a poděkovala členům PS za dosavadní 

spolupráci. O dalších termínech setkání v roce 2020 budou účastníci informováni emailem. V srpnu 

2020 proběhne LŠP 2020, která se uskuteční v České Brodě v Liblicích v areálu S0Š. O všech aktivitách 

je pravidelně informováno na webu projektu https://skoly-orp-cb.eu/ 

 

Ad2. Sdílení zkušeností s on-line výukou v době uzavření škol, využití nově nabytých zkušeností i v 
běžné výuce, odborné vedení Lucie Urbančíková  

Obrázek: „Co se povedlo?“ 

Paní Skalová - velké rozdíly mezi dětmi na ZŠ a na ŠS. Na SŠ jednodušší komunikace, menší čas na 

přípravu. Na ZŠ více práce s on-line výukou – lepší by bylo rozdělit na skupinky a zkrátit čas. U SŠ dětí 

vznikly určité fóbie – nechtěly mluvit na kameru, měly problémy s online komunikací. Když děti nemají 

u výuky nějaké prožitky, mnohdy se může stát, že znalosti zapomenou. 

Paní Čečetková, Dokolečka – možná zařadí on-line výuku i dále, na ZŠ měli výuku i 60 min a pozornost 

udržená byla. Zvláštní otočení spolupráce dětí -  děti, které ve škole nejsou moc komunikativní, 

https://skoly-orp-cb.eu/
https://skoly-orp-cb.eu/
https://skoly-orp-cb.eu/
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nepracují, při online naopak ano. Používání google classroom. Výuka 1-2x denně, na classroomu úkoly, 

děti si sami vyhledávaly informace např. k dějepisu a mnohé se naučily samy. 

Paní Urbančíková – používala aplikaci „zoom“ dále metodu tzv. obrácené učebny – používá se v online 

výuce – děti se seznámí s tématem před setkáním, připraví se a poté už probíhá jen online diskuze. Pro 

učitele i pro rodiče velice náročné období. Wizer.me – formulář, skvělé prostředí – vytvoření si 

vlastního testu a ten se sám opraví, dají se sem psát komentáře, opravování testů, můžou se zadávat 

hashtagy, lze najít to, co se nám líbí a poté si vytvořit kopii, lze vložit video, je propojitelné s google 

classroom .  

Pozitivní zkušenosti s výstupy projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů) - 

dole na stránce je možné zadat svůj email a dostávat tak týdně seznam témat, o kterých připravují 

webináře.  

Paní Roudnická (ZŠ Kounice) – práci s počítačem se musela naučit, vysílání někdy i 4 hodiny denně, 

doporučená platforma „classdojo.com“, týdenní plány přes padlet.cz, používala i „zoom“. Výuka 

mnohem náročnější. On-line výuka i s rodiči. Problémy v některých rodinách s připojováním. Používání 

google formulářů. 

Paní Jeníčková (ZŠ Žitomířská) – někteří využívali WhatsApp– možné také upravovat a opravovat 

přímo v dokumentu.  

- u některých dětí byl problém s udržením pozornosti, 

- na některých školách se počítá s tím, že výuka ne nebude brát jako probraná a bude se vše 

opakovat, 

- aplikace Učíme se online v pohodlí domova!, 

- v Google classroom je možné opravovat přímo souboru pdf, 

Ukázky zkušeností s různými druhy prostředí: 

Aplikace Wizer.me (paní Urbančíková – instruktážní  webinář 1 webinář 2) 

Classdojo.com – motivační pro děti, vytvoří si příšerku, sbírají body, bodování si určuje učitel, možnost 

okomentovat přímo vložené příspěvky, můžou se přihlásit i rodiče.  

Další prostředí např. kahoot.com,  Edmodo.com, Wocabee.com, iscollective.com, busyteacher.org, 

matika.in, zlatka.in (finanční gramotnost), mcourser (české prostředí pro učení angličtiny), screencast-

o-matic.com 

Vznik mnoha nových videí na youtube. Na také youtube – projekt sypo – odporné semináře (po 

zaregistrování přijde na email, jaké semináře v dalším týdnu budou. 

Ad 4. Závěr, další postup 

Příští setkání 7.10.2020 (bude zaslán průzkum, dotazník, co by účastníky zajímalo/nezajímalo). 

 
Děkujeme všem za účast a zájem o zapojení do Pracovní skupiny pro sdílení zkušeností s výukou cizích 

jazyků.  

Zapsala: Samira Goldšmídová,  Lucie Urbančíková 

 

V Českém Brodě 17.6.2020 

http://www.projektsypo.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=ee4jBcDBPWs&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=K2AMZnbLmKg&t=1142s
https://www.classdojo.com/
https://kahoot.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.mcourser.cz/
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Příloha: 

Obrázek „Co se povedlo?“ 

 
 

 


