
 

MAP Karlovarsko III (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20.082/0019936) 

Pracovní skupina č. 5 výuka angličtiny a jazykové kompetence 

Místo konání: ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19 
Datum: 9. 3. 2022 od 15:00 
Přítomní: dle prezenční listiny 
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Ad 1) Zahájení 3. fáze MAPu 
 
Manažerka projektu uvítala přítomné členky pracovní skupiny. Na úvod byli účastníci seznámeni 
s obsahem projektu MAP III a fungováním pracovních skupin ve 3. fázi akčního plánování.  
 
Manažerka projektu účastníky seznámila s již domluvenými termíny aktivit v MAP II. Například: 
24.5.2022 plánovací setkání a sdílení navazující na aktivitu paměť a efektivní učení s Ing. Alešem 
Procházkou. 
 

V projektu MAP III mají vzniknout akční plány na roky 2023 až 2025. Pro široký sběr námětů vytvořil 

realizační tým formulář, kam může kdokoliv zapisovat náměty: 

https://1url.cz/@KVplan 

 

Manažerka projektu zašle do pracovní skupiny SWOT analýzy a analýzy problémů a potřeb, které byly 

zpracovány v minulém projektu a je možné je ze strany pracovních skupin doplňovat a aktualizovat. 

Členové pracovní skupiny obdrží k prostudování závěrečnou evaluační zprávu projektu MAP II.  

Závěrečná evaluační zpráva z projektu MAP II je dostupná na webu v sekci dokumenty: http://mas-

sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-iii/ 

 
Ad 2) Online debata s rodilým mluvčím 
 
Toto část jednání pracovní skupiny probíhala v hybridní formě. Přes online byl připojen rodilý mluvčí, 

který spolupracuje na projektu a nyní je v USA. Probíhala diskuze o aktuálních záležitostech a o zapojení 

rodilého mluvčího do hodnocení soutěže v angličtině a němčině. Manažerka projektu informovala o 

počtu dosud obdržených prací a zapojených školách. Uzávěrka příjmu je 10. 3. 2022. 

https://1url.cz/@KVplan
http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-iii/
http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-iii/


 

Ad 3) Sdílení, další 

Poslední bod byl věnován diskuzi a vzájemnému sdílení. Debata se týkala například RVP a ŠVP, 

praktických záležitostí spojených s nákupem a provozem digitálních učebních pomůcek. Diskutovalo se 

také o přílivu uprchlíků z Ukrajiny a zapojení ukrajinských dětí do výuky na českých školách. 

 

Příští setkání pracovní skupiny proběhne 4. 5. 2022 od 15 h. 

 

 

Zapsala Hendrichová 

 


