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Zápis ze společné on line schůzky pracovních skupin pro čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost a 

rovné příležitosti v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II. 

Termín konání: 15. 12. 2020, od 13.30 hodin – vzhledem k časovým možnostem členek pracovních skupin 

distanční formou 

Program jednání:  

1. Hodnocení aktivit probíhajících na školách (rodilý mluvčí, finančně gramotná škola,…)  

2. Hodnocení průběhu distančního vzdělávání v roce 2020 + výměna zkušeností 

3. Různé, diskuze.  

 

Průběh jednání – závěry: 

1. Aktivity uskutečněné na školách 

− Aktivity, které vzhledem k epidemiologické situaci v roce 2020 proběhly (rodilý mluvčí na školách, projekt 

Finanční gramotnost) jsou hodnoceny jako velmi přínosné, ve školách hodnoceny vesměs kladně – je zájem 

v nich podle možností pokračovat i v dalším období 

− Vyjádřena naděje, že aktivity, které se nemohly uskutečnit, budou posunuty na rok 2021 

− Malá technická univerzita (v MŠ) má kladný ohlas 

− Aktivity pro ředitele škol 

2. Hodnocení průběhu distančního vzdělávání 

− Přítomné členky obou PS si vyměnily zkušenosti s platformami, které jednotlivé školy používají k on line 

výuce (Teams, Google Classroom, Gmail – Google Meet), formami práce se žáky (zadávání úkolů a jejich 

kontrola, on line hodiny versus samostudium) a způsoby zjišťování a hodnocení studijních výsledků  

− Bylo konstatováno, že tematické plány škol v hlavních předmětech jsou plněny 

− Prodiskutovány návrhy, jak postupovat v případě, že se žák distanční výuky nezúčastňoval – o konečném 

postupu při pololetním hodnocení takových žáků rozhodnou ředitelé škol 

− Jednotlivé zástupkyně škol seznámily kolegyně s používanými zdroji vhodnými pro on line výuku 

− V případě zájmu nebo potřeby si předáme zkušenosti při změně platformy výuky  

3. Různé – diskuze 

− Na co se zaměříme v případě znovuzavedení distančního vzdělávání po skončení vánočních prázdnin – jak 

upravit tematické plány (omezení rozsahu, přesun do vyššího ročníku, na co se zaměřit,…)  

− Školy mají zájem v rámci ČG o setkání se spisovatelem, ilustrátorem, režisérem, tvůrcem animovaného nebo 

loutkového filmu, akce s MK Plasy „Listování“ 

− Zájem škol v rámci cizích jazyků o vycestování (ale v rámci MAS není možné), cizojazyčné prohlídky 

známých míst (Plzeň, Praha,…), Postcrossing 
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− Zájem o akce pro učitele (ICT – seznámení s různými výukovými platformami, program GeoGebra a jeho 

využití v on line výuce, rozvoj kritického myšlení, mediální gramotnost, základy Hejného metody výuky M, 

robotika, 3D tisk) 

− Účast na případných akcích v DEPO Plzeň (bude-li v programu akce vhodná pro žáky zaměřená na finanční, 

mediální, matematickou gramotnost apod.)  

 

 

zapsala L. Čechová 

15.12. 2020 

 


