
2. schůzka projektového týmu Erasmus+ 

 

Dne 26. srpna 2016 

 

Přítomni: ředitel Jiří Cočev, zástupce ředitele Iveta Dlouhá, Jitka Stráská, Eva Troubilová, 

Dáša Tulisová, Jarka Řetická, Ladislav Výmola, Jitka Mokrá, Jana Havlíková 

 

Z harmonogramu projektu: 

 

červen - září 2016 

 

Projektový tým (účastnice projektu) se zavazuje před cestou: 

• prohloubit jazykové vědomosti a schopnosti návštěvou jazykového kurzu a individuální 

přípravou; 

• připravit přehled českého vzdělávacího systému a nastudovat vzdělávací systém ve 

Velké Británii formou zprávy či prezentace; 

• účastnice projektů přečtou 10 titulů adaptované četby pro ně v odpovídajících 

úrovních, které jsou v Anglické knihovně k dispozici; 

• zpracovat návrhy využití anglické knihovny ve výuce českého a anglického jazyka 

formou přehledu pro jednotlivé ročníky; 

• zpracovat využití jakékoliv literatury při studiu mateřského jazyka a cizích jazyků              

( slovníky, encyklopedie, referenční literatura, noviny, časopisy, internetové stránky); 

• připravit návrhy na formy a metody práce s anglickou knihovnou. Dále pak účastnice 

navrhnou využití četby v předmětu český jazyk a anglický jazyk; 

• dohodnout se na formě šíření produktu rozvíjení čtenářské gramotnosti s Knihovnou 

J.M. Sychry; 

• zorganizovat dotazníkové šetření mezi studenty školy a vyhodnotí jeho výsledky, dle 

nichž budou individuálně pracovat se studenty ve výuce i ve volno časových aktivitách 

a nepovinných předmětech AJ. 

 

 

Program: 

 

 Projekt Erasmus+ aktivita K1 KA 101 022867 

Kontroly úkolů dle Dodatku ke grantové smlouvě Erasmus+ KA 101- 022867 – 

ÚKOLY paní Stráské a paní Dlouhé za období červen a září byly SPLNĚNY. 

 

Ad 4 

- jednání o realizaci projektu We are the readers – doplnění tematických plánů 

- předložení Worksheets 9 listů, 10 anotací ke knihám z Anglické knihovny řediteli 

školy 

- jednání o návštěvě profesora Hilského ve škole, setkání s ním na konferenci OUP 

30.srpna v Brně paní Stráskou 

- mailová korespondence s Veronikou Hejlíkovou týkající se pořadu LISTOVÁNÍ 

Lukáše Hejlíka pro studenty školy 

- dotazníkové šetření mezi studenty týkající se čtenářské gramotnosti – ve spolupráci 

s třídními učiteli a předmětovou komisí českého jazyka 

-  byly zkontrolovány dodané písemné dokumenty Mgr. Evy Ďoubalové z Jazyky 

v zahraničí pro Jitku Stráskou a Ivetu Dlouhou 

- Cestu do Anglie 23.10.2016 a 4.11.2016 



- Pobytové náklady v místě Margate pro jmenované 

- Finanční dotace byla převedena na účet školy ve výši 60% grantových prostředků 

- Úkoly dle dodatku ke grantové smlouvě byly rozděleny 

- Tzn. dotazníkové šetření 

- Tzn. Týden práce s adaptovanou četbou ve všech třídách v tematickém plánu 

jednotlivých tříd 

- Na Slavnostním setkání úspěšných studentů v oboru AJ a jejich rodičů bude tento 

projekt prezentován 

- Prezentace projektu proběhla na pedagogické radě v červnu 2026 

- Prezentace projektu proběhla na řádném jednání vedoucích předmětových komisí 

v červnu 2016 

- Prezentace projektu bude provedena v době dotazníkového šetření v celé škole 

- Bude připravena nástěnka o projektu a na ní budou uveřejněny aktuální informace 

z průběhu projektu 

- V rámci Evropského dne jazyků proběhne představení Velké Británie studenty 4. 

ročníku pro studenty 3. ročníků 

Program: studenti 

  Tulisové – Historie VB, význačné osobnosti 

  Schneiter – geografie VB 

  Zajímavá místa VB dle vlastního pobytu – Schneiter 

  Vzdělávací systém VB – Stráská 

Termín akce bude upřesněn, nemůže být realizován 23.9. z důvodu exkurze do 

Španělska a akci PK cizích jazyků v Brně, další týden po dohodě s vedením školy. 

 

- Prezentace projektu na nástěnce PK AJ na chodbě 3. podlaží 

- Jednání o zakoupení 10 ks knihy Janet Wingate Nonsuch Summer pro studenty 

nižšího gymnázia a práce s knihou dle pracovních listů 

- S knihou se bude pracovat také v kroužku AJ 2. ročník a v Týdnech s anglickou 

knihou 

- Paní Janet Wingate bude pozvána do školy na besedu se studenty o knize 

 

- Zakoupení knihy W. Shakespeare Romeo and Juliet – Drama in lessons pro kroužek 

tercie jako podklad pro práci s dramatizací a následně nácviku divadelního představení 

 

 

- Na web stránkách školy byla v červnu 2016 uvedena informace o schváleném 

projektu v oddílu ANJ a Projekty školy a další informace bude uveřejněna v 1. 

polovině září 

 

Zapsala Jitka Stráská 

 


