
6. schůzka projektového týmu Erasmus + 

 
Dne : 13. října 2016 

 

Přítomni : ředitel školy Jiří Cočev,, zástupce ředitele Iveta Dlouhá, Jitka Stráská, Jitka Mokrá 

 

Program: 

 

1. Před nástupem služební cesty – realizace mobility 

a) zaplaceny faktury  - doprava z Prahy do VB do města Margate a zpět a 

pobytové náklady od 23.10. do 5.11.2016 

b) požadavek o uznání cestovního výdaje musí vyplnit obě účastnice mobilit 

c) rozpis dopravy do Velké Británie a zpět 

d) návrat do Prahy 5.11. v 20.00, není spojení do Žďáru, nutno přespat v Praze 

2. Kontrola úkolů dle Podkladů pro grantovou smlouvu 

a) proběhlo dotazníkové šetření mezi všemi studenty školy se závěry, které zpracovali ve 

třídách vyučující ČJ a vyhodnocení provedla p. Dlouhá 

b) proběhla příprava a prezentace Vzdělávacího systému ve Velké Británii dne 7.10. 

Studenti 4. ročníku pod vedením p. Stráské zpracovali přehled Vzdělávacího systému 

a prezentovali studentům 3. ročníků na akci Anglie očima studentů viz plakát a web 

stránky školy 

c) proběhla prezentace Irského vzdělávacího systému studentky Anne Marie Barne, která 

žila a chodila do školy v Irsku- prezentace dne 14.10 pro I.B a 20.10. pro I.B 2. 

skupina 

d) Mobility Tool – absolvovaly obě účastnice školení dne 6. září a doplnily údaje o 

plánovaných mobilitách na evropském portále 

e) Účastnice připravily vzorové Worksheety 10 ks pro práci s anglickou literaturou 

f) Účastnice zahájily jazykovou průpravu 

Dlouhá – on line kurz B1 a individuální konverzační přípravu 15.9.2016 

Stráská nastoupila na jazykový kurz Brno English Centre dne 5.10. 2016 

g) další akce související s projektem: 

h) National Literary Award uzávěrka 31.10.2016 – seznámeni učitelé a studenti 

i) Listování s Lukášem Hejlíkem dne 10.11. 2016 

Vyučující ČJ a Iveta Dlouhá připraví před akcí plán práce pro studenty  

10.11. cyklus scénického čtení 

Po akci vyučující AJ připraví pracovní list na práci s knihou a divadelním 

představením 

j) Překladatelská soutěž Překládáme s Janou Montorio Termín 21.11. 2016 Z: vyučující 

anglického jazyka a kroužek AJ ve 2. ročníku 

k) Úkoly pro PK AJ a ČJ 

- Dáša Tulisová připraví Worksheet pro práci s představením Oliver Twist 3.11. 

v Městském divadle v Pardubicích PŘED a PO představení pro přítomné 

studenty 

- Eva Troubilová připraví Worksheet Přehled anglické literatury s využitím 

anglické knihovny pro KANJ 

- Iveta Dlouhá připraví Worksheet Robert Fulghum Drž mě pevně PŘED 

představením 

- Jitka  připraví Worksheet PO představení v AJ pro VG  

 

     Zapsala Jitka Stráská 14.10.2016 



      


