
1. pracovní schůzka projektového týmu  

We are the readers Erasmus+ Aktivita K1 2016-1-CZ01-KA101-022867 

 

V úterý 14. června v 10.00 se sešel projektový tým  
- vedený panem ředitelem ing. Jiřím Cočevem 

-  paní Dlouhé, zástupkyně ředitele a členky projektového týmu 

-  panem Kratochvílem, zástupcem ředitele pro organizaci výuky 

-  p. Janou Havlíkovou, zástupkyně ředitele pro ekonomickou oblast  

-  paní Jitku Mokrou, účetní školy a účetní projektu. 

 

Byly předloženy a konzultovány tyto podklady: 

 

a) schválený projekt 

b) dopis informující schválení projektu z DZS Praha. 

c) písemné jednání s paní Mgr. Evou Ďoubalovou, z Jazyky v zahraničí, která bude 

napomáhat v organizačním zajištění pobytu 2 učitelů v Margate ve Velké Británii a 

která svými cennými připomínkami přispěla k realizaci žádosti o grant. 

d) rozpočet projekt a možnosti jeho čerpání 

e) byla předložena základní kalkulace pobytu ve VB ( cestovní a pobytové výdaje) a 

směrnice k čerpání 

f) byly vyplněny a odeslány formuláře nutné pro stáž na britské secondary school 

v Margate 

g) bylo schváleno logo projektu 

- bylo připraveno komisí výchov – student Marek Nečesal ze sexty, loga 

zakomponovala do oficiální předlohy společně s oficiálním logem EU a logem 

školy paní Kohoutková 

h) byla odeslána přihláška na Konferenci OUP dne 30.8. 2016 v Brně, které se zúčastní 

paní Iveta – přednášky Fenomén Shakespeare prof. Martina Hilského. 

Po přednášce dohodne s panem profesorem termín, zaměření a obsah jeho návštěvy na 

Bigy na jaře roku 2017. 

i) byla projednána možnost při příležitosti přednášky upravit tematické plány 1. ročníků  

tak, aby bylo možno akci Den se Shakespearem konat dříve – PK ČJ o této  

skutečnosti bude jednat v přípravném týdnu 

j) v rámci projektu bude připraven speciální den oslavy Evropského dne jazyků    

       Angličtina 

1. Dáša Tulisová Historie Anglie 

2. Petra Schneiter Basic facts about Great Britain 

3. Studenti po prázdninách Interesting places  

4. Jitka Stráská  English Literature 

5. Iveta Dlouhá Anglický vzdělávací systém 

 

Projekce budou připraveny vyučujícími a studenty jako prezentace s doprovodnou 

aktivitou pro studenty 3. a 4. ročníků 23.9. 2016. 

2 vyučovací hodiny pro 3. ročník 

2 vyučovací hodiny pro 4. ročník 

Tzn. každá projekce bude max.10 minut prezentace a 5 minut aktivita 

Na závěr bude připraven kratičký shrnující testík. 

 

k) paní Stráská dala požadavek na zakoupení 10 ks knihy paní Janet Winsgate o   

Bermudách,  



 jejich historii, přírodě a vzpomínky na dětství, tato kniha bude v rámci projektu zpracována 

do pracovního listu  a paní Janet bude pozvána na „besedu se spisovatelkou z anglicky 

mluvící oblasti“. 

 

l) příprava dotazníkového šetření „ Nadstandardní aktivity studentů jako obohacení 

výuky anglického jazyka“ na  NG a VG 

       

 

Další schůzka projektového týmu bude po obdržení grantové smlouvy. 

 

 


