
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Kutná Hora 

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17 _ 047 /0008613 

Zápis z online setkání Pracovní skupiny pro základní školy 
zde dne 23. 4. 2020 

Místo: online, aplikace Meet 

Začátek: 10:00 hod 

Přítomni: Kamila Drtilová, Jana Stejskalová, lva Vopěnková, Lenka Fantová, Daniela Vodová, Ivana 

Stará, Alena Kotrbová, Lenka Kolmanová, Milena Kyzourová, Jana Marečková, Andrea Melechová, 

Ludmila Hrušková, Olga Sýsová, Lucie Hemer, Dana Bohatcová, Ivana Snížková, Renata Novotná, 

Zdenka Mačinová, Vladislav Slavíček, Václav Trojan 

Program: 

1. Zahájení 

2. Představení programu 

3. Výstupy z dotazníků 

4. Návrat dětí z prvního stupně do škol 

S. Jak na výuku na druhém stupni 

6. Informace z MAP 

7. Sdílení zkušeností se zpětnou vazbou 

8. Závěr, dotazy, diskuze 

1. Zahájení, 2. Představení programu 
Na úvod všechny přítomné přivítala manažerka projektu Kamila Drtilová a Jana Stejskalová 

(zástupkyně nadačního fondu Eduzměna - za obsahové partnery Sekce vzdělávání ve školství JOB -

spolek pro inovace). 

3. Výstupy z dotazníků 
Proběhlo sdílení práce s výstupy z dotazníků zaměřené na hodnocení rodičů na online výuku. Paní 

Hrušková informovala o výsledcích všechny pedagogy. Škola zavedla online výuku a ráda by 

dotazníkové šetření zopakovala. Olga Sýsová sdělila, že ZŠ Vlastějovice začaly pořádat 

videokonference a podařilo se jim propojit všechny děti . Také by ráda opakovala dotazníkové šetření. 

Andrea Melechová sdílela, že s výsledky seznámila všechny pedagogy. Také by ocenila opakování 

dotazníku. Alena Kotrbová sdělila, že ZŠ Žižkov se podařilo propojit téměř všechny děti. Výsledky byly 

předány pedagogům. Další šetření by uskutečnili s odstupem několika týdnů, přibližně v polovině 

května. Lenka Kolmanová by do dotazníků přidala otázku, zda rodiče plánují poslat děti do školy. V ZŠ 

Hůrka a v ZŠ Zruč nad Sázavou si k této otázce vytvořili vlastní dotazník. Zazněla žádost o sdílení 

tohoto dotazníku. 

4. Návrat dětí prvního stupně do škol 
Od 25. května je možnost otevřít první stupeň ZŠ. Dana Bohatcová zmínila názor, že za jejich školu 

budou posílat dotazník až týden před otevřením školy. Dále sdílela zkušenost s online výukou. Děti 

vypínají kamery, hodnotí se v průběhu výuky na sociálních sítích, rodiče hodnotí výuku z povzdálí. 

Zazněla poznámka, že vypínání kamery nemusí souviset s vlastním obrazem žáka, ale se špatným 

internetovým připojením. 
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Paní Snížková sdílela, že u nich je zájem o návrat žáků velký a počítají s otevřením školy po menších 
skupinkách. Ivana Stará zmínila problém s úklidem škol, uklízečky jsou zpravidla v rizikové věkové 
skupině nad 60 let, úklidové firmy jsou vytižené. ZŠ Zruč se pokusí přizpůsobit časovým potřebám 
rodičů . ~ešit se bude i ranní družina. Ze ZŠ Kamenná stezka zazněl nápad přenášet dění ve třídě 
dětem, které zůstanou doma. Andrea Melechová soudí, že většina rodin má doma rizikového člena a 
děti nebudou chtít do školy posílat. Jan Stejskalová osloví partnery z Eduzměny pro pří padnou pomoc 
s online přenosem výuky. Alena Kotrbová doporučila webinář na téma tvorby podcastů pro žáky: 
bttps· //www youtube com/watch?v=Zr1vnD7nWGl&feature=youtu be 

ZŠ Žižkov prostřednictvím odborníků z 'EZ nalezla právní pomoc pro řešení situací, kdy provozovatel 
objektů, kam měly děti jet na školy v pří rodě, odmítají vracet zálohy. Bylo probráno téma vracení 
peněz za kroužky a za družinu. V Kutnohorských školách se buď peníze vrátí, nebo převedou na další 
rok. 

5. Jak na výuku na druhém stupni 
Na ZŠ Zruč nad Sázavou probíhá online výuka českého jazyka, matematiky a cizího jazyka, z ostatních 
předmětů dostávají žáci dlouhodobé úkoly. Dále probíhají online konzultace. Na ZŠ Kamenná stezka to 
probíhá podobně. Proběhla krátká diskuse o tom, čfrn se zabývají učitelé, kteří neučí hlavní předměty. 
Každá škola to řeší individuálně. Vlad,islav Slavíček informoval, že na gymnáz\u se potýkají s tím, že 
studenti nemají studijní návyky, nedokáží si rozvrhnout práci v čase, Tot,o téma.úzce souvisí s motivací 
studentů a poskytováním zpětné vazb.y, kterému se 'budeme dále věnovat, viz bod 7·. Dále V. Slavíček 
zmínil riziko stresu v souvislosti s přijímacím řízením . 

6. Informace z MAP 
Seznam dětí ze1 sociálně znevýhodněného prostředí; se kterými je potř;eba pracovat, mohou paní 
ředitelky posílat vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ , Marianu Šlesingerovi 
slesjn~r@mu kutnahora cz Mimo Kutnou Horu bude s těmito dětmi pracovat Klubus. Krizový fond 
české spořitelny nabízí možnost kempů pro sociálně znevýhodněné děti. 

I ' 

Fond pro, Kut~ohorsko - o podporv z fondu mohqu • žádat právnické o$~by: ':V 'první vlně (do 30. 
dubna) se bud~ pri~árně vyhovovat 'pomoci pro 1 k9rikrétn

1

í žá"'( ·~·,rodi'ny. Prosíme ó kontext ke 
konkrétní rodině. Pokud peníze od dalších dárců přibydÓu,'.bude se,moc sponzorovaťvíce škol. Žádosti 
vyhodnocuje komise. Zatím jich je 16. Fond byl spuštěn 15. dubna a má probíhat do 30. června. 
Laptopy předává škola rodičům a dítěti, následuje pomoc sociálních pracovníků s IT dovednostmi. Na 
l~ptdpech jsou zablokovány stránky s násilím, pornografiíí a se sázením. Veškeré dotazy můžete 
s'měřovat na koordinátora fondu Tomáše Lebedu tomas.lebeda@eduzmenaregion.cz 

' 

lva Vopěnková požádala o přepos!ání infografiky s tipy pro vzdálenou výuku rodičům. lnfografika 
vznikla ve spoluprá'ci s· NF Eduzměna a reflektuje výsledky dotazryíkového šetření. Ve středu 29. 4. od 
16 hodin proběhne online setkání :pro rodiče, odkaz pro pťi~~jení lva Vopěnková rozešle všem 
ředitelům ZŠ a nižších ročníků gymnázií. 

' .' 

7. Sdílení zkušeností se zpětnou vazbou + inspirativní aktivity 
Ve druhé třídě na ZŠ Kamenná stezka děti vyrábějí kešky, vytváří dobrodružné cesty a schovávají úkoly 
a předměty pro spolužáky tak, aby se děti nepotkaly. Milena Kyzourová sdílela zkušenosti s 
dobrovolnými úkoly z výchov jednou za měsíc. 

Jedním z nástrojů zpětné vazby je psaní deníku, jak se děje mé u~ení v této době. Pro motivaci je 
potřebná zpráva od učitele (mám zájem o tvoji práci, chci ti pomoct v procesu učenij . Otázky: Co se ti 
daří? Kde si nejsi jistý? Kdo, nebo co ti může pomoct? Sebereflexní otázky. Je potřeba držet 
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vyrovnaně, co se daří a místa pro zlepšení. Daniela Vodová sdílela zkušenost s prací a s rodiči. 

Pomáhají jim zbavit se obav, že dítě udělá chybu a z toho důvodu úkoly dělají za děti . Ludmila 

Hrušková natáčí hlasové zprávy zpětné vazby. Při testu, nebo pracovních listech posílat i vyplněnou 

verzi + postup: nejprve zpracuj sám, ověř správnost podle řešení, označ si místa, kterým se musíš 

ještě věnovat. Zpětná vazba je tímto postupem okamžitá. 

Materiály, týkající se poskytování zpětné vazby jsou součástí přílohy. 

Odkazy z JOBu: 
bttp· //jobibloe cz/jnstruktaznj-vjdeo-site-na-miru/ 
bttp· /ljobibloe cz/bajecna-cesta-za-poznanim/ 
bttp· //jobibloe cz/doporucenj-skav-k-onlioe-vyuce/ 
bttp·//jobiblc& cz/vdeme-deti-k-praci-s-chybou/ 

Témata na příště: 
• Jak na poskytování zpětné vazby? Jak přemýšlíme o hodnocení žáků? Jak zařídit, aby 'ZV byla 

mířená na děti, ne na rodiče? 
• Jak podpořit žáky 9. ročníků - snížit stres před přijímacím řízením? 

• Jak zlepšit studijní návyky žáků? Jak je naučit time managementu? 

• Jak komunikujeme s rodiči? Kdo? O čem? Budeme opakovat dotazník? Na co bychom se chtěli 

ptát? Jaká zjištění by nám byla užitečná? 
• Jakým způsobem řešit personální záležitosti - odmítnutí návratu pedagogů do práce. 

Informace z MŠMT? 
• Budou mít rodiče nárok na ošetřovné i po otevření škol? 

8. Závěr, dotazy, diskuze 

Příští online setkání proběhne ve čtvrtek 7. S. v 10:00 

zde: bttps:ljmeet,eooele,com/rxp-idqn-ejc 

Setkání bylo ukončeno v 11:30 hod. 

Zápis zpracovala: 

......... twJ.o~ ............................... .... . 
Bc. Lenka Fantová, DiS., MAS Lípa pro venkov, z.s. 

Elektronicky ověřila: 

Kamila Drtilová, MAS Lípa pro venkov, z.s. 
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