
4. schůzka projektového týmu Erasmus+ 

 

Dne 15. září 2016  

 

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

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

 

Z harmonogram 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. Dotazníkové šetření ve výuce – zajišťuje komise ČJ   T: do konce září 

                                                                                             Z: Iveta 

2. Pilotní výuka v kroužku AJ 2. ročník – budou provedeny zápisy z hodin a jejich obsah 

bude veden ve zvláštním sešitě. Bude sloužit jako možné doporučení pro ŠVP 

semináře ve 3. ročníku Literatura AJ                             T: průběžně  

      Z: Jitka 

3. Kontrola tematických plánů – ve všech ročnících bude zařazen „Týden s anglickou 

knihou, práce s adaptovanou četbou. 

 

4. Ekonomické oddělení zaplatilo další fakturu na pobytové náklady účastnicím mobilit 

Ivetě Dlouhé a |Jitce Stráské ve spolupráci s Mgr. Ďoubalovou Jazyky v zahraničí 

Telefonický dotaz dne 15.9. v 14.45 Mgr. Lucie Muchová z DZS Praha potvrdila 

možnost přesunu z „nákladů na organizaci“ na pobytové náklady účastnicím mobilit. 

Tzn. zůstatek nákladů na organizaci je 288 Euro. 

Účetnictví projektu vede paní jitka Mokrá ve účetní evidenci školy. 



Ředitel školy podepsal Žádost o uznání žádosti veřejného výdaje a tuto transakci 

potvrdil dne 15.9. 

 

5. Obě účastnice mobilit jsou přihlášeny k DVPP v anglickém jazyce 

Iveta Dlouhá – celoroční on line kurz 

Jitka Stráská – Brno English Centre – konverzace v AJ 

 

6. Vyučující AJ 1x měsíčně zapíší průběh práce s literaturou ( adaptovanou četbou, 

slovníky, práce s elektronickými učebnicemi, Internetem, časopisy atd.) 

7. Projektová práce ve 4. ročníku 12. – 19.9. „ Anglie očima studentů“ 

Práce s referenční literaturou, různými anglickými texty, Internetem a následná 

prezentace : 

Libuška Padalíková a Šárka Landová – Educational systém of Great Britain 

Tereza Kovalská a Daniel Mužátko – English Literature 

Zodp.Jitka Stráská 

 

8. Závěry z webináře dne 5.9. 16.00 – účast Dlouhá a Stráská 

V Mobility Tool / Databázi mobility byl vytvořen váš projekt. 

Údaje o projektu: 

Číslo projektu (EK): 2016-1-CZ01-KA101-022867 

National Project ID: 43379486 

Název projektu: We are the readers ( reading literacy) 

Organisation Legal Name: Biskupske gymnazium 

Mobility tool / Databáze mobility je systém určený pro řízení projektů mobility, které jsou 

realizovány v rámci Programu celoživotního učení a programu Erasmus+. Systém je vyvinut 

Evropskou komisí a slouží pro příjemce grantů výše uvedených projektů. 

V Mobility tool / Databázi mobility budete moci poskytovat veškeré informace o vašich 

projektech, které spravujete, evidovat účastníky a jejich mobility, vyplňovat a aktualizovat 

informace o rozpočtu, generovat zprávy účastníků a zprávy pro národní agenturu. 

Pro přístup do projektu následujte prosím níže uvedené kroky. 

• Jděte na stránku Databáze mobility https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility 

• Pokud nejste doposud registrován/a, klikněte na "Doposud neregistrován" a vytvořte 

si ECAS účet. Během registrace používejte prosím ten e-mail, na který vám přišla tato 

zpráva. 

• Pokud již máte ECAS účet na daný e-mail, použijte jej pro přihlášení. 

Pro další informace či podporu kontaktujte vaši národní agenturu. 

Dům zahraniční spolupráce (DZS) Centre for International Cooperation in Education 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm 

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm

