
 Zápis z porady Centra jazykové přípravy 

Datum konání: 26. 5. 2020 

Přítomni: L. Bosáková, P. Cotte, M. Dundrová, R. Faltýnová, E. Frantesová, M. Gloverová, M. 
Klírová, D. Křenková, J. Kunzová, B. Mazúrková, V. Mistrová, L. Mlýnková, K. Panešová, 
L. Poslušná, A. Prošková, I. Stružková, I. Venyšová 

Omluveny: K. Arsenjuková (RD), P. Přívozníková (RD) 

Program: 

1. Evidenční listy a změna pracoviště – podpisy 
2. Jinonice – průběh stěhování, nabídka nových kurzů, možné změny ve výuce 
3. Co fungovalo a nefungovalo v online výuce a testování 
4. Výlet 
5. Termín další schůze 

Ad 1 

Pracovníci z jinonické budovy už mají na svých stolech obálky s formulářem o změně 
pracoviště. Podepíší a nechají tam. L. Poslušná těm, co nepůjdou na výlet, do obálek přidá 
k podpisu evidenční listy. Jednu kopii si zaměstnanci ponechají, druhou podepsanou nechají 
v obálce a budou informovat I. Venyšovou a L. Poslušnou, až se tak stane. Zmíněné poté 
obálky opět vyberou a odnesou na personální oddělení. Pro pracovníky z Hollaru a 
Opletalovy, kteří nepůjdou na výlet, nechá L. Poslušná obálku s evidenčními listy v kanceláři 
CJP v příslušné budově a bude informovat o tom, až budou k dispozici. Podpisy je třeba 
zajistit do konce června. 

V Plánu dovolených si v červenci a srpnu v době, kdy nemají zaměstnanci dovolenou, vyznačí 
službu. Červeně se značí hlavní služba, stačí jedna na týden, ale tak, aby se zaměstnanci 
vystřídali. Prosíme o doplnění do tohoto čtvrtka (28. 5.) Vedoucí CJP L. Poslušná bude 
k dispozici po většinu léta s výjimkou dat uvedených pod Plánem. Dovolenky je třeba zaslat 
I. Venyšové a L. Poslušné. 

Ad 2 

a) V kanceláři v Jinonicích jsou k dispozici krabice od stěhovací firmy určené na věci, 
které se budou stěhovat do Pekařské. K dispozici je také lepicí páska (jedna je prý 
určena na 10 krabic), popisovače a návod na složení krabic. Všechen nábytek musí 
být vyprázdněn, k dispozici je také několik krabic (nikoliv od stěhovací firmy) na 
odvezení věcí domů. Co nepotřebujeme, je třeba vyhodit, testy skartovat. Prostory v 
Pekařské by měly být k dispozici od 1. 8.  

b) Momentálně se řeší rozvrh v Pekařské, zatím se zdá, že pondělky a čtvrtky budou 
zachovány pro jazykové kurzy. 

c) Na schůzi s řediteli jinonických institutů se domluvilo navýšení paralelek některých 
kurzů (Aj pro soc. vědy a Aj pro IMS) a otevření začátečnických kurzů francouzštiny a 
němčiny. Zároveň padl návrh na zkrácení všech jazykových kurzů na 80 min týdně 
(při zachování stávajících úvazků, mezd, kreditů i časového rozvržení). V CJP je 
vesměs tento návrh vítán, je však třeba zvážit všechny důsledky (např. z hlediska 
akreditací), k případné změně by došlo až v AR 2021/22. 

d) Dále padl znovu návrh na začátečnické kurzy formou tandemové výuky (studenti 
studentům). L. Poslušná zřídila složku s dostupnými informacemi, zájemci nechť se jí 



hlásí emailem. Je třeba nastavit podmínky splnění předmětu, průběžnou kontrolu 
studia, podpůrné výukové materiály. Více zde: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YfZ6Gg9sr47Xl_7o0__4kb2G-OpCom7B 

Ad 3 

Již existuje složka Best Practices týkající se online výuky, kam lze přispívat s návrhy na 
aplikování zkušeností z online výuky v běžné, kontaktní výuce (např. videokonference): 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GVXigGG-q7WAtgDqk0GcuDcgYSmwcW-J  

Ukázalo se, že pro online testování, obzvláště přijímací testy, není momentálně 
k dispozici žádná vhodná aplikace. Pro průběžné testy lze použít MS or Google 
formuláře. Členky CJP projevily zájem o seminář týkající se práce s Moodle, vedený M. 
Klírovou (v příštím AR).  

Ad 4 

Výlet proběhne 20. 6., cílem bude Klánovický les. 

Ad 5 

Další schůze se bude konat 7. 9. od 10:45 v Hollaru, místnost H12 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YfZ6Gg9sr47Xl_7o0__4kb2G-OpCom7B
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GVXigGG-q7WAtgDqk0GcuDcgYSmwcW-J

