
 

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, 16. 02. 2021, od 14:00 – 16:00 hod. 

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

On-line setkání 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Horáková Veronika (ZŠ Žitomířská), Jeníčková Lenka (ZŠ Žitomířská), Nehasilová Monika (ZŠ 

Poříčany) 

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

Odborný garant: Mgr. Eva Skalová 

Host:  Olga Fialová (ZŠ Hutník, Veselí nad Moravou) 

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

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

Pechová Nikola (ZŠ Přistoupim), Roudnická Miroslava (ZŠ Kounice), Šebestová Marcela (ZŠ 

TGM Poříčany) 

Program: 

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

2. Aktuality od účastníků 
3. eTwinning, Erasmus+, www.blabu.com, odborný garant: Mgr. Eva Skalová 
4. Závěr, další postup 

 
Ad 1. Zahájení, přivítání, informace o aktualitách projektu Sdílené radosti a strasti škol ORP Český 
Brod III vč. webové stránky projektu https://skoly-orp-cb.eu/ 
 
Manažerka projektu partnera, pí. Soukupová přivítala příchozí a poděkovala členům PS za dosavadní 
spolupráci. Přivítala nového odborného garanta pro pracovní skupinu pro sdílení zkušeností s výukou 
cizích jazyků, paní Mgr. Evu Skalovou. 
O dalších termínech setkání v roce 2021 budou účastníci informováni emailem. V srpnu 2021 proběhne 
LŠP 2020, která se uskuteční částečně v Kutné hoře a v Českém Brodě v Liblicích v areálu S0Š. O všech 
aktivitách je pravidelně informováno na webu projektu https://skoly-orp-cb.eu/. 
 

23.2.2021 od 14:15-
16:15 hod 

Setkání Pracovní skupiny pro 
matematickou gramotnost 

MAS Pošembeří, o.p.s. nebo on-line 

23.3.2021 od 14:15-
16:15 hod. 

Setkání Pracovní skupiny pro 
matematickou gramotnost 

MAS Pošembeří, o.p.s. nebo on-line 

https://skoly-orp-cb.eu/
http://www.blabu.com/
https://skoly-orp-cb.eu/
https://skoly-orp-cb.eu/
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20.4.2021 od 14:15-
16:15 hod. 

Setkání Pracovní skupiny pro 
čtenářskou gramotnost 

MAS Pošembeří, o.p.s. nebo on-line 

4.5.2021 od 14:15-
16:15 hod. 

Setkání Pracovní skupiny pro 
čtenářskou gramotnost 

MAS Pošembeří, o.p.s. nebo on-line 

 
Ad 2. Aktuality od účastníků 
M. Nehasilová – s kolegy se bohužel nevídá, není čas na komunikaci. eTwinning se zdá jednodušší. 
V. Horáková – učí malé děti (2. a 3. třídu). Škola se přihlásila do projektu Edison (druhý stupeň). Líbí se 
portál blabu, možná vyzkouší. 
L. Jeníčková – jednoduší je určitě eTwinning. S Kolegy se o tom pobaví. Naše ZŠ zvažovala účast v 
programu Erasmus+, ale vzhledem k náročnosti přihlášky, celého procesu projektu a v té době i 
nedostatku času do termínu podání přihlášky jsme nakonec od plánovaného podání ustoupili. 
 
Ad 3. eTwinning, Erasmus+, www.blabu.com  
 
Mgr. Eva Skalová zahájila prezentaci, kde představila nejdříve program eTwinning. Prezentace viz 
příloha. 
eTwinning = učitelská platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol z různých evropských zemí 
vzájemně komunikovat a spolupracovat. 
 
Hostem dnešního setkání je paní Olga Fialová ze ZŠ Hutník ve Veselí nad Moravou. Tato škola je 
zapojená do programu eTwinningu. Podělila se se svými zkušenostmi s tímto programem. Představila 
webové stránky https://www.etwinning.net/cz/pub/index.htm a jak zde najít informace k projektům. 
Program je čistě on-line, není hrazený z EU. Je dobré si ve škole na začátku udělat tým (více kolegů), poté 
společně na projektu eTwinningu pracovat. Škola může být buď partnerská (najde si nabídku, kde 
partnera hledají) nebo mít vlastní projekt. 
Do programu byli zapojeni několika projekty. Aktuálním tématem je nyní zacházení s odpady v území, 
povědomí o ochraně životního prostředí.  
 
V. Svěcená – jak se vybírají děti? Kolik dětí se může přihlásit? 
O. Fialová – v každém projektu je minimální počet osob, které se musí splnit. Vždy se zúčastní cca 10-12 
dětí. Výběr např. nejlepší angličtináři (za odměnu) nebo poslední ročníky – děti jely do různých zemí. 
Snaha o to, aby se děti prostřídaly.  
V případě, že by potřeboval kdokoliv poradit, pomoct, může se obrátit na paní O. Fialovou, e-mail: 
fialova@zshutnik.cz.  
 
E. Skalová – témata eTwinningu i Erasmu+ se zabývají nyní tématy okolo životního prostředí. U 
programu jsou tzv. ambasadoři, kteří pomáhají nováčkům s projekty. Byla vytvořena i aplikace pro 
efektivnější využití uživatelů, kteří více pracují na mobilních zařízeních. 
 
Po získání zkušeností s eTwinningem je možnost využít trochu složitější program Erasmus+ Partnerships 
projekt. Tento projekt je již financovaný z EU.  
Erasmus+ = program na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě. 
 
E. Skalová představila program Erasmus+, prezentace viz příloha. Přihlásila se osobně do programu, do 
výměnných zkušeností, kdy v období letních prázdnin jela do zahraničí. Při přihlášení se vyplňuje 

http://www.blabu.com/
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dotazník, jaké školy upřednostňujete a co byste chtěli učit. Cesta a kapesné je hrazené. Nyní je program 
nově na období 2021-2027. Mělo by být více financí, aby se mohlo účastnit více lidí. 
E. Skalová během setkání pouštěla zajímavá videa k tématu, která jsou součástí prezentace. Odkazy na 
videa zde: 

https://youtu.be/gMoQd2mRboE 

https://youtu.be/USDnZWluzok 

https://youtu.be/xAK66ArJPiQ 

https://youtu.be/-BH3YzVbyfw 

https://youtu.be/Az5cMqdkW_4 

https://youtu.be/eG01Ia7R9U0 

https://youtu.be/TQ4mj6dh7AM 

https://youtu.be/b4B8KqerlE8 

Závěrem E. Skalová představila portál blabu (www.blabu.cz). Jedná se o konverzaci s rodilými mluvčími. 
Stačí se registrovat na stránkách, získá se kredit na první konverzaci, která je na 15 min. Můžou se vybrat 
jakákoliv témata ke konverzaci. Další konzultace se hradí. 
 
Ad 6. Závěr, další postup 
Příští setkání bude upřesněno. 
 
Děkujeme všem za účast a zájem o zapojení do Pracovní skupiny pro sdílení zkušeností s výukou cizích 
jazyků.  
 
Zapsala: Samira Goldšmídová, Eva Skalová 
 
V Českém Brodě 16.2.2021 
 
 
Příloha: Prezentace 
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