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PREZENČNÍ LISTINA - SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN  
PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI, MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI A ROZVOJ 
POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA 
 

Identifikace projektu 

Název a registrační číslo projektu 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II. 

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

Příjemce Město Kralovice 

 

Základní údaje o aktivitě 

Klíčová aktivita KA02 Rozvoj a aktualizace MAP, pod/aktivita 2.4 

Pořadové číslo jednání/rok 1 / 2021 

Stručný popis obsahu jednání Rok 2021 - Plnění aktivit MAP Kralovice + distanční výuka 

Místo konání online setkání 

Termín konání (datum) 27. 4. 2021 

Časový rozsah (dny, hodiny) 2 hodiny 

Jednání vedl 
Mgr. Ludmila Čechová - vedoucí PS ČG 

a Ing. Vlasta Holotová – vedoucí PS MG 

Průběh jednání viz příloha 

 

Pořadí 
Jméno a příjmení 
účastníka, tituly 

Subjekt Podpis 

1 Mgr. Hana Baborová Masarykova ZŠ Žihle 

ONLINE SETKÁNÍ 

2 Mgr. Veronika Beštová Masarykova ZŠ Žihle 

3 Mgr. Ludmila Čechová ZŠ L.Očenáška D. Bělá 

4 Mgr. Eva Doležalová ZŠ Kozojedy 

5 Ing. Vlasta Holotová ZŠ Plasy 

6 Mgr. Tereza Kubrtová   Masarykova ZŠ Žihle 

7 Mgr. Marie Molcarová ZŠ Plasy 

8 Mgr. Naděžda Pluhařová ZŠ Kaznějov 

9 Mgr. Iva Štěpánská   ZŠ Kralovice omluvena 
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Zápis ze společné online schůzky pracovních skupin pro čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost a 

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

Termín konání: 27. 4. 2021 od 12 hodin – vzhledem k epidemiologické situaci distanční formou 

Program jednání:  

1. Plnění aktivit MAP a distanční vzdělávání – zkušenosti škol 

2. Plnění ŠVP v době distančního vzdělávání  

3. Šablony – plnění, případné úpravy 

4. Sdílení dobré praxe 

 

Průběh jednání – závěry: 

1. Aktivity uskutečněné na školách 

− Aktivity vzhledem k epidemiologické situaci v roce 2021 probíhají pouze omezeně (rodilý mluvčí – online 

výuka); 

− Projekt Finanční gramotnost – na školách, kde neproběhl před uzavřením škol – uskuteční se podle 

epidemiologické situace v dalším období 

− Vyjádřena naděje, že aktivity, které neproběhly, budou přesunuty do školního roku 2021 / 2022 

 

2. plnění ŠVP v době distančního vzdělávání 

− Žádná ze škol neupravovala ŠVP; výstupy v hlavních předmětech se daří plnit – nejsou nutné přesuny nebo 

rozvolnění do příštího školního roku 

− Zapojení žáků je lepší než v minulém školním roce 

− Kvalita výuky se oproti předchozímu období zlepšila – v ZŠ Dolní Bělá proběhla kontrola distanční výuky 

Českou školní inspekcí, kontrola v ZŠ Kaznějov proběhne v květnu 

− Enormní zátěž pro pedagogy kombinující prezenční a distanční vzdělávání 

− Mgr. Baborová spolupracuje se SYPO na revizi RVP ZV – případné připomínky lze vznést jejím 

prostřednictvím 

 

3. Šablony 

− Mgr. Doležalová seznámila členky PS s možností výjezdu pedagogů do zahraničních škol a podmínkami 

výjezdu (šablona zahraničních stáží) 
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− Diskutovala se činnost klubů v době online vzdělávání (zejména Klub deskových her) 

− ZŠ Dolní Bělá – Vzdělávání pedagogů - sdílení zkušeností prostřednictvím návštěv – probíhá online 

4. Sdílení dobré praxe + různé 

− Jak zaznamenávat distanční výuku do třídních knih – praxe na jednotlivých školách 

− Informace o odkazech na vhodné zdroje k online výuce 

− Jak hodnotí ČŠI online výuku – na co se zaměřuje + jak hodnotí jednotlivé aktivity 

− Členky hodnotí distanční formu setkání jako vyhovující i pro nekovidovou dobu (odpadá problém 

s dopravou na místo jednání, využití časových možností – sladění rozvrhů) 

− návrat žáků do škol – rotační výuka  

 

 

zapsala L. Čechová 

28. 4. 2021 

 


