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Zápis ze 4. setkání tematické skupiny 

Rozvoj výuky cizích jazyků  
 
 
Datum : 23. 9. 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, Mgr. Michal 

Slezák, Ing. Jaroslav Kuchyňka 

Omluveni:  Mgr. Ilona Kopecká,  Ing. Zdenka Kučerová, 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Program setkání:  

1) Zahájení, přivítání, organizační záležitosti 

 

2) H. Ťoková seznámila členy TS s výslednou podobou Krajského akčního plánu 2 za oblast „Rozvoj 

výuky cizích jazyků“, kterou zpracovala v období červenec - srpen. Byly probrány zejména části, ve 

kterých došlo /po připomínkovém řízení/ ke změnám.  

 

3) H. Ťoková informovala TS o připomínkách, které byly k oblasti „Rozvoj výuky cizích jazyků“ 

vzneseny ze strany NÚV. Některé připomínky byly přijaty a zapracovány do finální podoby (např. 

změna některých hodnotících kritérií), některé byly odmítnuty (např. jak vyřešit rozdílnou vstupní 

znalost CJ na začátku 1. ročníku SŠ). 

 

4) TS byla seznámena se změnou koncepce chystaného workshopu pro učitele CJ. Z iniciativy Ing. 

Dittrichové bylo navrženo, aby byl workshop změněn na seminář o možnostech mezinárodní mobility 

a byl nabídnut nejen učitelům CJ, ale všem pracovníků škol a školských zařízení. Zároveň bude obsah 

rozšířen – místo původního záměru věnovat celý workshop programu Erasmus+, budou navíc pozváni 

i zástupci NÚV. Organizací semináře byla pověřena metodička TS Cizí jazyky Helena Ťoková.   
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5) V závěru jednání TS její členové probírali možné náměty pro diskusi a otázky směrem k lektorům 

připravovaného semináře o mobilitách: jaká jsou kritéria hodnotitelů projektů (častá stížnost, že jsou 

hodnocení zcela protichůdná – co je u jednoho projektu schváleno, u jiného vede k odmítnutí), jaké 

jsou nejčastější chyby v žádostech o grant v programu Erasmus+, jak hledat partnerské školy 

v zahraničí.  

 

6) H. Ťoková poděkovala všem členům TS za účast.  

 

Termín další schůzky TS – pokud se zúčastní semináře o mobilitách většina členů TS, bude schůzka po 

jeho skončení (= 13. 11.), v opačném případě pravděpodobně v pondělí 25. 11. ve 13 hod. (termín 

bude potvrzen v listopadu). 

 

 

V Brně, dne 30. 9. 2019                                                       Zapsala:   H. Ťoková,  

              metodik TS Cizí jazyky 

 


