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PODMÍNKY K ÚČASTI NA AKTIVITĚ:  

TANDEMOVÁ VÝUKA CIZÍHO JAZYKA NA ŠKOLE  
V RÁMCI PROJEKTU MAP HAVÍŘOV II: 

 

 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ: 

Škola ZAJISTÍ pedagoga, který bude zodpovědný za realizaci této aktivity (hlavní koordinátor). 
 
Náplň činnosti hlavního koordinátora:  
▪ hlavní kontaktní osoba s realizačním týmem projektu 
▪ hlavní kontaktní osoba s rodilým mluvčím 
▪ koordinace rodilého mluvčího na škole (harmonogram, rozvrh hodin, tematické hodin aj.) 
▪ zodpovědnost za výuku v TANDEMU 
▪ spolupracuje s rodilým mluvčím při vyplňování pracovního výkazu pro projekt a třídní 

knihy pro projekt (bude dodán realizačním týmem) 
 
Požadavky rodilých mluvčí: 
▪ pedagog vyučuje v tandemu, nápomoc pedagoga v hodině při překladu žákům 
▪ hodina je převážně konverzační 
▪ písemná informace v podobě emailu od hlavního koordinátora, v jakých projektech již 

spolupracovali v rámci výuky cizího jazyka a jaké tematické projekty případně realizovali 
▪ rodilý mluvčí může nabídnout tematicky zaměřené hodiny s možností výběru témat dle 

domluvy (viz níže) 
▪ vybavení třídy, ve které probíhá výuka cizího jazyka – pokud možno interaktivní tabule 
▪ výuka je nejvhodnější pro žáky od 6. ročníků a výše 

 
 
 

 
 

UPOZORNĚNÍ:  

V případě, že nebude dodržena aktivní tandemová výuka,  
bude činnost rodilého mluvčího na dané škole ukončena s okamžitou platností!!! 

 
 

 
 

ROZSAH VÝUKY NA JEDNOTLIVÝCH ŠKOLÁCH: 
 
a) Kapacita školy do 100 žáků – 1 měsíc výuky 
b) Kapacita školy nad 101 žáků a více – 2 měsíce výuky 
 
V případě volné kapacity rodilého mluvčího je možno aktivitu opakovat, avšak pouze u škol 
s kapacitou větší než 101 žáků. 
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INFORMACE O LEKTORECH A JEJICH MOŽNOSTI: 
 
RODILÝ MLUVČÍ č. 1 – Mr. Shepperson 

▪ možné dny výuky: úterý, čtvrtek, pátek 
▪ čas výuky:  8-12 hod. 
▪ hodinová kapacita:  max. 80 hod./měsíc 
▪ možný nástup:  od 17.9.2019 
▪ omezení:  3 týdny pobyt v ČR a 2 týdny pobyt v Anglii 

▪ muž, britské občanství, narozen v Kapském městě (Jihoafrická republika), pobyt 
v Londýně, Anglie 

 
 
RODILÝ MLUVČÍ č. 2 – Mr. Midkiff 

▪ možné dny výuky:  čtvrtek 
▪ čas výuky:  9-14 hod. 
▪ hodina kapacita:  max. 40 hod./měsíc 
▪ možný nástup:  od 7.10.2019, do května 2020 

▪ muž, americké občanství, Seattle, Kalifornie, USA 
 
 
Nabídka témat rodilých mluvčí k výběru: 

1. Introductions – teacher/students 
2. Country introductions/Food 
3. Future/Friends and Pets/Hobbies 
4. Holiday Destination and Travel Trips 
 
 

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE: 
 
Harmonogram činnosti rodilého mluvčího koordinuje realizační tým projektu. O pořadí 
přiřazení rodilého mluvčího na školu rozhoduje realizační tým. Změny v harmonogramu 
vyhrazeny. Délka pobytu rodilého mluvčího bude upřesněna dle zájmu škol. 
 

Přihlášení se do projektové aktivity „Rodilý mluvčí do škol“ pouze formou online – ZDE 

 

 

KONTAKTNÍ INFORMACE: 
 
V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na implementačního manažera projektu:  

Ing. Monika Miškaříková  
tel.: 596 803 189 
e-mail: administrator.map@havirov-city.cz 
 
Magistrát města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov – Město 
kancelář č. B-405, 4. patro 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNVWilMFvYmaNmCGFQKl7exXkO5p6O8NO0MC5_wfncOOLEog/viewform
mailto:administrator.map@havirov-city.cz

