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MAP Karlovarsko II(reg. č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557) 

Pracovní skupina č. 5 „Výuka angličtiny a jazykové kompetence“ 

 
Místo konání: ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19 
Datum: 20. 11. 2019 
Přítomní: dle prezenční listiny 
 
Obsah: 

1. aktuální informace z projektu MAP 
2. inspirativní anglická kniha 
3. diskuze, sdílení 

 
ad 1) Aktuální informace z projektu MAP 
 
Účastníci setkání byli ze strany manažerky seznámeni s aktualitami projektu. Byla 

představena pozvánka na workshop k užitečnému využití ICT na školách, který proběhne dne 

3. 12. 2019. Dále byla sdělena informace, že na webu projektu je zveřejněn dokument MAP 

II, kde je možné podívat se na výstupy z jiných pracovních skupin (SWOT analýzy a analýzy 

problémů a potřeb). Na webu je také dokument s výstupy ze strukturovaných rozhovorů 

s řediteli škol, i když se strukturované rozhovory netýkaly přímo výuky angličtiny, je 

v dokumentu možno nalézt inspiraci i pro vyučující angličtiny, neboť dokument se věnuje 

obecně vzdělávání na Karlovarsku. 

 

Ve školním roce 2019/2020 probíhá v rámci aktivit implementace také téma výuky angličtiny 

(„Hodina angličtiny s rodilým mluvčím“). Lektor aktivity pan Samuel V. Kirk přítomné 

informoval o zahájení aktivity, průběhu prvního setkání a své komunikaci s manažerkou 

implementace a zapojenými učiteli. Někteří učitelé zapojení do aktivity implementace 

požádali o to, aby první setkání mohlo být rovnou věnováno konverzační hodině a žáky. Bylo 

domluveno, že tato změna je možná za předpokladu, že lektor díky předchozí telefonické a e-

mailové komunikaci s učitelem bude mít dostatek informací (věk žáků, jejich úroveň 

angličtiny, téma, počet žáků, příp. zapojení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

apod.) a hodinu připraví s učitelem takto „na dálku“. 

 

 

ad 2) Inspirativní anglická kniha 

 

Účastníci setkání si měli přinést nějakou inspirativní anglicky psanou knihu nebo knihu 

k výuce angličtiny. Postupně probíhalo kolečko představení knih. Pro všechny zúčastněné to 

bylo velmi inspirativní téma. 
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ad 3) Diskuze, sdílení 
 
V rámci diskuze a sdílení si členové pracovní skupiny prohlíželi přinesené knihy a probíhala 

diskuze ke knihám.  

Dále jedna z účastnic sdělila ostatním informace o konferenci organice Association of 

Teachers of English in the Czech Republic (ATECR). Informace o konferenci a asociaci je 

možno získat zde: 

https://atecr.weebly.com/informace-v-269escarontin283.html 

http://www.asociacejs.cz/cz/konference.html 

Dále jako zajímavost k výuce angličtiny jsme shlédli video od učitele Bronislava Svobody („Broňa“). 

Více na… https://brona.cz/ 

Na konci byla také možnost doplnit na flipchart oblíbená slovíčka z angličtiny. 

 

 
Další jednání: leden nebo únor. 
 

 
Zapsala: Hendrichová 
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