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Zápis ze 3. setkání tematické skupiny 

Rozvoj výuky cizích jazyků  
 
 
Datum : 10. 6. 2019 

Čas : 13:00 – 15:00 

Místo jednání : Krajský úřad JMK, Brno, Cejl 73, místnost 120 

Účastníci : PhDr. Helena Ťoková, Mgr. Anna Gabrielová, Mgr. Barbora Slováčková, PaedDr. 

Mužíková Růžena, Mgr. Tomáš Marousek, Mgr. Eva Komínková, Ing. Zdenka 

Kučerová, Ing. Jaroslav Kuchyňka 

Omluveni:  Mgr. Ilona Kopecká, Mgr. Michal Slezák, 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Program setkání:  

1) Zahájení, přivítání, organizační záležitosti 

2) H. Ťoková seznámila členy TS s výslednou podobou Analýzy potřeb území za oblast „výuka cizích 

jazyků“, kterou zpracovala pro KAP 2. Při tvorbě analýzy vycházela z evaluace KAP 1 a z Analýzy 

potřeb území zpracované pro KAP 1.  

3) TS se seznámila s materiálem „Rozvoj výuky cizích jazyků – pojetí tematické oblasti v projektu P-

KAP“, který byl zpracován Národním ústavem pro vzdělávání a předán TS p. Lenkou Řehákovou. 

Členové TS diskutovali o kladech a záporech výukových metod popsaných ve výše zmíněném 

materiálu, dále o mobilitách žáků i učitelů CJ a dalším vzdělávání pedagog. pracovníků. 

4) Helena Ťoková informovala členy TS o dalším postupu a časovém harmonogramu tvorby KAP 2 

(prioritizace potřeb). Společně s přítomnými členy TS prošli tabulky s prioritami jazykového 

vzdělávání v KAP 1 a diskutovali o tom, které z nich zůstanou i pro KAP 2, které budou vyřazeny a 

které nové by se naopak měly v KAP 2 objevit. H. Ťoková vyzvala členy TS, aby do konce června 

poslali případné další své návrhy na priority v oblasti jazykového vzdělávání, aby je mohla zapracovat 

do finální verze KAP 2. 

5) V závěru jednání TS proběhla diskuse k plánovanému podzimnímu workshopu o programu 

Erasmus+, jeho zaměření a organizaci. Bylo dohodnuto, že přípravě workshopu bude věnována první 

schůzka tematické skupiny po prázdninách. 
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6) H. Ťoková poděkovala všem členům TS za účast.  

 

Termín další schůzky TS – pondělí 23. září 2019 ve 13 hod. na Cejlu. 

 

 

V Brně, dne 25. 6. 2019                                                        Zapsala:   H. Ťoková,  

              metodik TS Cizí jazyky 

 


