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5. Zápis vedoucí PS Čtenářská gramotnost a cizí jazyky 
 

Téma:  SPOLEČNÉ SETKÁNÍ PS 

Prezentace nakladatelství pedagogických pomůcek 

Den a místo setkání:  25. 2. 2019, od 14:00 hod. 

Program setkání: 

1. Ukázky a prezentace jednotlivých vystavovatelů: 

● ALBATROS-EDIKA: http://www.edika.cz/uvod/ 
● FRAUS: https://www.fraus.cz/ 
● INFRA: https://www.infracz.cz/ 
● MALUNET: http://malunet.cz/ 
● DIDACTIVE: http://www.didactive.cz/ 
● NOVADIDA: https://www.novadida.cz/ 
● AMOSEK: https://www.amosek.cz/ 
● NOVÁ ŠKOLA: https://www.nns.cz/blog/ 
● HOUPY: http://www.houpy.cz/ 
● TAKTIK: https://www.ucebnicemapy.cz/ 
● HUDEBNINY ANDANTE: http://www.hudebninyandante.cz/ 

2. Metodické minipanely – diskuze pedagogů k vystavovaným učebnicím a pomůckám pro 
čtenářskou gramotnost a cizí jazyky 

3. Diskuze ke Strategickému rámci – aktualizace údajů za jednotlivé školy, diskuze 
s ředitelem školy 

4. Diskuse nad zápisy pracovní skupiny Financování: 
a) https://www.bystricenp.cz/data/File/MAPII/PS/FIN/PS_FIN_4_12_18_ZAPIS4.pdf 
b) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g8X3TOzrPcjHwq117n-

DXfyp12ydtzV5aEe4b9XeQPg/edit#gid=974667597 
5. Zhodnocení realizovaných aktivit, příprava aktivit pro žáky a pedagogy diskutovaných na 

minulém setkání 
6. Výuka anglického jazyka (L. Holá) – příklady dobré praxe, tipy do výuky, pomůcky a 

učebnice, webové stránky (viz příloha)         
7. Náměty k rozpracování na příští setkání – POPIS POTŘEB ŠKOL (bude upřesněno) 
8. Téma, datum a místo setkání: recitace – příprava žáků, vhodné texty, zkušenosti  

(L. Chudobová), formy zkoušení a hodnocení žáků 

29. 4. 2019 od 14:00 hod., ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou 
9. Závěr 
10. Aktuální informace z 3. zasedání Řídícího výboru 20. 3. 2019: 

❏ projednáván příměstský jazykový tábor (Čj – Aj – Š)  
❏ obměna pracovních skupin 
❏ rodilí mluvčí (Nj, Aj) - problematika financování na další školní rok, rodilý mluvčí 

pro ruský jazyk od příštího roku 
❏  nabídka vzdělávání pro pedagogy na další období (obdržíte mailem), podrobnosti 

na dalším setkání PS 
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Do konce dubna prosím všechny o vyjádření, zda budete chtít pokračovat pracovat s námi v PS 
nebo ne, v tom případě ideálně někoho nominovat někoho jiného. 
 

Vypracovala:  Mgr. Iva Ostrá 

Termín další schůzky:  29. 4. 2019 od 14:00 hod. v ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou 

  

Příloha 
ENGLISH_USEFUL LINKS 
https://quizlet.com/  
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/graded-reading 
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/  
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/?utm_source=LearnEnglish-Teens&utm_campaign=gpd-
cross-sell&utm_medium=top-menu&_ga=2.158579322.15354416.1550864916-
852410917.1539267939 
https://www.helpforenglish.cz/ 
https://www.ego4u.com/ 
https://www.perfect-english-grammar.com/ 
http://anglictina.chrustova.eu/ 
https://www.englisch-hilfen.de/en/ 
https://agendaweb.org/ 
https://www.englishgrammar.org/ 
https://www.englishpage.com/index.html 
https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/ 
http://www.focus.olsztyn.pl/en-grammar.html 
http://www.esl-lounge.com/student/index.php  
https://www.test-english.com/grammar-points/  
https://www.e-grammar.org/ 
https://en.islcollective.com/ 
https://busyteacher.org/ 
https://www.eslgamesplus.com/action-verbs-present-tenses-esl-interactive-grammar-vocabulary-
game/  
film New Boy 
Poslechová cvičení v angličtině pro školy i pro samouky 
Get ready for… Starters/ Movers 
Starters Word List – Picture Book  (Cambridge English) 
The Little Red Hen 
časopisy Gate 
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