
 
 

 

Zápis z 36. jednání realizačního týmu ze dne 1. 12. 2011 
 
 

 

Přítomni:  Mgr. Irena Michalčíková  

                Mgr. Alena Žďárská 

                Eva Knotková 

                Mgr. Zdenka Davidová                                                                                                                                                                      

       Ing.  Miroslava Kořínková  

                Ing. Dalibor Stupka 

              Bc. Andrea Straussová 

  Radka Popelková 
                                                                                                                                                       
Omluveni:  --- 

 

Hosté:  Mgr. Ondřej Benešík (starosta obce Strání) 

            Bc. Dagmar Halodová (býv. p. uč. AJ – metoda Super – Nature, Helen   

                                              Doron, t.č. na MD)                                                        

            Mgr. Iveta Popelková – Gibalová (proškolená p. uč. AJ – metoda Super –   

                                                               Nature, Helen Doron) 

  
 

                                                 
PROGRAM: 

1. Kontrola úkolů za měsíc listopad 2011 

2. Stanovení úkolů na měsíc prosinec 2011 
 

 

 

ad.1) 

Úkoly za měsíc listopad 2011  u jednotlivých členů realizačního týmu – splněny 
 
 
 

ad.2) 

     Hlavní manažer projektu Mgr. Irena Michalčíková zhodnotila pilotní výuku AJ 

Super – Nature, Helen Doron pro 1. a 2. ročník (1.9.2009 – 31.12.2011). Seznámila 

účastníky s pokračováním výuky AJ touto metodou na naší škole (od 1. 9. 2012 již 

jako povinný předmět pro žáky 1. a 2. ročníku s i nadále motivačním hodnocením 

a se zájmem jiných škol o tuto výuku AJ (např. ZŠ Planá nad Lužnicí). 



• Ing. Dalibor Stupka  - kontrola a zálohování dat na web. stránkách projektu 

                                   - archivace MZ č. 11 / 2011 – elektronická podoba          

                                      (p. Žďárská) 

                                   - článek na web. stránky projektu za měsíc listopad -   

                                      prosinec 2011 

                                   - aktualizace a kontrola softwaru na PC i noteboocích   

                                     v učebně Aj 

    

• p. uč. Radka Popelková  - příprava na vyučovací hodiny, výuka v 1. a  2. ročníku 

                           - vedení a kontrola povinné dokumentace 

 - ukázkové hodiny AJ – 8.12.2011  (hospitace – hl.    

    manažer projektu, supervizor odborné realizace  

    projektu, p. uč. ze Slovenska) 

 

• Bc. Andrea Straussová  – hospitace v hodinách AJ (hl. manažer projektu, p. uč.  

                                          ze Slovenska, p. uč. Radka Popelková) 

                                        - závěrečné hodnocení výuky AJ a následná      

organizace výuky AJ (hl. manažer projektu) 

 

• Mgr. Zdenka Davidová – článek na web. stránky projektu za měsíc listopad -   

                                         prosinec 2011 (asistent hl. m. p.) 

 

• Mgr. Irena Michalčíková  - práce na závěrečné MZ 12    

     – hospitace v hodinách AJ (supervizor odborné    

        realizace projektu, p. uč. ze Slovenska, p. uč. Radka   

        Popelková) 

                                           - závěrečné hodnocení výuky AJ a následná      

organizace výuky AJ (SRPDŠ) 

                                                        - kontrolní činnost 

 

• Ing.  Miroslava Kořínková – kontrola závěrečné MZ 12  
 

• Mgr. Alena Žďárská - zápis ze závěrečného 36. jednání realizačního týmu 

- spolupráce s PR pracovníkem – článek na web. stránky  

   projektu za měsíc listopad - prosinec 2011   

                                   – archivace MZ č. 11 / 2011 v elektronické   

                                      i tištěné podobě (p. Stupka) 

        - práce na závěrečné MZ 12 

                                   - administrativní práce 

 
           
Ve Strání 2. 12. 2011                                                 Zapsala  Mgr. Alena Žďárská 


