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Zápis z 5. setkání tematické skupiny 

Rozvoj výuky cizích jazyků  
 
 
Datum:  25. 11. 2019 

Čas:  13:00 – 15:30 

Místo jednání:  Středisko služeb školám, Hybešova 15 

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

Zdenka Kučerová, PaedDr. Mužíková Růžena, Mgr. Tomáš Marousek, Mgr. Eva 

Komínková,  Mgr. Michal Slezák 

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

Program setkání:  

1) Zahájení, přivítání, organizační záležitosti 

2) Administrativa – podpisy výkazů práce za rok 2019.   

3) Členové TS zhodnotili seminář MMM – Možnosti mezinárodní mobility, který TS pořádala dne 13. 

11. 2019. Semináře se zúčastnilo 40 učitelů a ředitelů SŠ, 5 lektorek (z NÚV, Domu zahraniční 

spolupráce, Eurocentra Brno a Europe Direct Brno) na něm seznámilo účastníky s různými možnostmi 

mezinárodních mobilit. Ohlasy na seminář jsou pozitivní, nejvíce oceňována byla ranní část programu 

(prezentace webu EQAVET lektorkami z NÚV). Pozitivní zpětná vazba přišla i od lektorek. Všechny 

poskytly své powerpointové prezentace a tyto bylo po semináři zaslány všem účastníkům. Členové TS 

se shodli, že pro školy je nejobtížnější získat v zahraničí partnerskou školu – vyžaduje to velké úsilí a 

čas, ne vždy se na škole najde pedagog, který by byl ochoten se tomu věnovat.  

4) H. Ťoková na semináři MMM vyzvala přítomné – učitele cizích jazyků, aby se zapojili do činnosti TS 

Rozvoj výuky cizích jazyků. Ozvali se tři zájemci – členové TS se dohodli, že skupinu rozšíří Mgr. 

Nedvědová  ze SOŠ a SOU SČMSD  Znojmo a Mgr. Skládal z gymnázia Vídeňská Brno. Dojde tak 

k vítanému rozšíření skupiny o zástupce mimobrněnských škol a dále zástupce gymnázií (po odchodu 

Mgr. Kopecké ze skupiny byla v TS jediným zástupcem gymnázií Mgr. Gabrielová). Na schůzi RT KAP 

H. Ťoková zjistí, jakým způsobem a kdy bude s novými členy uzavřena DPP. Oba budou pozvání na 

první schůzku TS v roce 2020. 
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5) H. Ťoková informovala členy TS, že RT KAP v současné době pracuje na návrhu projektu I-KAP. TS 

diskutovala o tom, jaké aktivity by do projektu mohly být zařazeny za oblast cizích jazyků. 

6) TS plánuje ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 uspořádat seminář zaměřený na metodiku výuky 

CJ s cílem motivovat co nejvíce učitelů CJ k používání aktivizujících výukových metod, k nimž má řada 

učitelů skepsi a nevěří, že by se v jejich výuce daly s úspěchem používat.  V diskusi padl návrh získat 

nebo natočit videa z reálných hodin výuky CJ s příklady dobré i špatné praxe, které by účastníci 

semináře rozebírali, hodnotili, navrhovali jiný metodický postup výuky. H. Ťoková se obrátí na dr. 

Pazderovou z UP Olomouc, British Council Praha a Jazykovou školu při FF MU a zjistí,  zda by se někdo 

z nich do přípravy a realizace takového semináře zapojil.   

7) Členové TS dále diskutovali o tom, jakým způsobem vytvořit databázi učitelů CJ celého Jm kraje a 

jak zjistit, zda a jaké potřeby mají učitelé CJ v oblasti DVPP. Členové skupiny zašlou své náměty v této 

oblasti H. Ťokové do poloviny ledna.  

8) H. Ťoková poděkovala všem členům TS za účast a p. Slezákovi za poskytnutí prostor ve SSŠ pro 

konání poslední letošní schůzky TS. 

 

Termín další schůzky TS zatím nebyl stanoven, bude se konat koncem ledna nebo v první polovině 

února.  

 

 

V Brně, dne 28. 11. 2019                                                         Zapsala:   H. Ťoková,  

              metodik TS Cizí jazyky 

 


