
 

    Kralovice 
 
 
 

 

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

ORP Kralovice II. 

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010446 

 

 
 

4.3 Aktivita implementace MAP – Mimoškolní vzdělávací programy na 

podporu rozvoje gramotností a kompetencí 

VA57 PROGRAM VZDĚLÁVACÍ AKCE č. VA57/2021-2022 
 

 

Název akce: „Podpora výuky AJ“ – projektové dny pro žáky ZŠ (etapa II.) 
 
Cíl akce: Program posiluje rozvoj výuky cizího jazyka žáků ZŠ v území ORP Kralovice 

formou krátkodobého sdílení zapojení odborníka z praxe do výuky na konkrétní 
zapojené škole do vzdělávací aktivity, forma spolupráce: vedení projektového 
dne - tandemová výuka s pedagogem školy, uplatnění principu 3S za účelem 
zvýšení kompetencí žáků pro aktivní používání cizího jazyka, stylová vhodnost, 
užití vhodného výrazu aj., rovněž podpora využití online nástrojů pro výuku cizího 
jazyka, jak efektivně vést hodinu výuky v online prostoru, jak motivovat děti 
k mluvení atd. 

 

Místo konání: v místě sídle zapojené školy do vzdělávacího programu 

 

Účastníci:   Žáci 1. a 2. stupně ZŠ, pedagogové ZŠ 

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci škol, žáci 1. a 2.stupně základních škol 

Program pro žáky: Jedná se o pravidelnou výuku odborníka z praxe, přímá práce se žáky, 

pedagogem (uplatnění principu 3S) v celkovém rozsahu 24 hodin 

výuky/zapojená škola – přímá výuka žáků) = celkem 4 projektové dny/1 

škola. 

Odborný lektor z praxe: Ing. Jana Blumová, SVČ Radovánek 
 

Forma:  Prezenční, online – v závislosti na situaci pandemie koronaviru a souvisejícího 

uzavření škol.  

 
Termíny akcí: školní rok 2021/2022, detailní časový harmonogram plnění je předmětem 
vzájemné domluvy školy a odborníka.  
 
Zapojené školy: 
 

 Název základní školy 

1. Základní škola Kralovice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace 

2. Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli 

3. Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 

4. 
Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany, okres Plzeň-sever, 
příspěvková organizace 

5. Základní škola Kaznějov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 
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Úhrada: Financováno v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP 
Kralovice II.“, pro účastníky bez poplatku  

 
 
Kontaktní osoba vzdělávací akce:  

Mgr. Lenka Klabačková vzdelavani.mapplzensko@gmail.com 
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