
3. schůzka projektového týmu Erasmus+ 

 

Dne 31. srpna 2016 12.00 – 14.00 

 

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 

 

1) dotazník pro učitele ČJ k zmapování čtenářské gramotnosti u žáků NG a VG 

 Zodp. Vyučující ČJ 

 

2) pozvání profesora Hilského v únoru 2014,  

3) kontakt na paní Ryškovou ZC BR Jihlava 

 Zodp. Jitka a Iveta 

 

4) cyklus scénických čtení Listování Lukáše Hejlíka Robert Fulghum Drž se mě pevně 

pro 250 studentů VG 14 400 Kč 10. listopadu 2016 8.00 

 Zodp. Jitka a Iveta 

 

5) divadelní představení dne 7.4. Black Peter 7.4. 2017 Městské divadlo Žďár n.S. 

 Zodp. Jitka a Iveta 

 



6) protokoly ve výuce AJ a ČJ o práci s jakoukoliv formou literatury ( adaptovaná četba, 

četba v mateřském jazyce anglicky píšících autorů, referenční literatura, práce se 

slovníky a práce s internetem jako zdrojem informací, práce s tiskem- noviny a 

časopisy   

 Zodp. Iveta a všichni vyučující 

 

7) stáž Mgr. Ivety Dlouhé a PhDr. Jitky Stráské na britské škole 23.10 – 4.11.2017  

 

  

8) zprávu z konferenci OUP Brno a setkání s profesorem Hilským předložila Jitka 

 

9) zakoupení 10 ks knih paní Janet Wingate pro studenty kvarty – 4. roč.  Jitka 

 

10) uložit zápisy PK AJ a ČJ, pedagogické rady a porad VPK Bigy o práci na projektu Z: 

Jitka a Iveta 

 

11)  informace na web Zodp. Jitka a Iveta 

 

12) Bude provedena kontrola všech dokumentů zaslaných Mgr. Evou Ďoubalovou 

z Jazyky v zahraničí        Zodp. Ředitel školy 

 

13) Bude provedena kontrola čerpání grantových prostředků ekonomickým oddělením 

školy         Zodp. Ředitel školy a ved. Ek. Odd. Jana Havlíková a Jitka Mokrá 

 

14) Účast na webináři: 

 

Děkujeme za Vaší registraci. 

Registrační údaje 

- Příjmení: Stráská 

- Jméno: Jitka 

- E-mail: jitka.straska@seznam.cz 

- Číslo projektu: KA101-022867 

- Organizace: Biskupské gymnázium 

- Telefonní číslo: 724 296 248 

- Termín: úterý 6. 9. 2016 

 

WEBINÁŘ K MOBILITY TOOL+ KA 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZVA 2016 

 

Začátek akce: 6. 9. 2016 16:00 

Konec akce: 8. 9. 2016 17:30 

 

Dům zahraniční spolupráce pořádá webinář k on-line nástroji Mobility Tool+ v rámci 

Klíčové akce 1 – projekty mobility osob ve školním vzdělávání, pro projekty schválené ve 

Výzvě 2016.  

 

 

Zapsala 31.8.Jitka Stráská 


