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Zápis z online setkání Pracovní skupiny pro ředitele základních škol 
zde dne 7. S. 2021 od 9 do 11 hodin 

Místo: online, aplikace Google Meet 

Začátek: 9:00 - 11:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program: 
• Zahájení 
• Sdílení 
• Revize RVP v oblasti ITC - host Petr Naske 
• lnfo okénko 
• Reflexe, závěr 

1. Zahájení, 2. Sdílení 
Na úvod všechny přítomné přivítala moderátorka a facilitátorka Jana Stejskalová a do chatu nasdílela 
otázku k zamyšlení nad úspěchy z poslední doby. Paní ředitelka Kyzourová zmínila, že velkým 
úspěchem je bezproblémový průběh testování žáků na Covid-19. V Církvici se podle slov Ludmily 
Hruškové daří sdílení mezi pedagogy a společně dotváří vizi školy. Paní Drabešová odeslala žádost o 
schválení projektu jazykové učebny a žákyně školy se umístila na 1.místě v okresní olympiádě v AJ. 
Paní ředitelku Sýsovou zajímalo, kolik dětí na ostatních školách zůstává na domácím vzdělávání 
z důvodu odmítání antigenního testování. Na většině škol se jedná o jednotky žáků, kteří zůstávají 
doma. Paní ředitelka Melechová a Mačinová sdílely zkušenost s rodiči, kteří se dožadují vpustit dítě 
do školy bez testování a povinného nošení roušky. V těchto případech je vhodné přizvat k jednání 
třetí osobu, mediátora, který by v konfliktu mohl být nápomocný. Paní ředitelka Mačinová měla 
oporu v místostarostovi Vítu Šnajdrovi, který ji z pozice zřizovatele před rodičem podpořil. Veškerou 
dokumentaci od rodiče (výslovný nesouhlas) převzala, zapsala a zaevidovala do složky dítěte. Paní 
ředitelka Bohatcová sdělila zkušenost, kdy ji několik rodičů přeposílalo různá vyjádření a stanoviska 
proti testování a žádalo její vyjádření. Paní Bohatcová plní pokyny MŠMT a další stížnosti požaduje 
písemnou formou, aby je mohla případně předat dál. Paní ředitelka Sýsová uvedla, že mají jednu 
rodinu, která z důvodu odmítání dítě testovat jsou na domácím vzdělávání. Rodina se školou 
spolupracuje, jednou týdně dochází na konzultaci. 

Ludmilu Hruškovou zajímalo, zda ostatní školy uvažují o PCR testování místo dosavadních antigenních 

testů. Ivana Stará ocenila možnost testovat PCR testem jednou za 14dnů, poolingovou metodou, 

kterou vykonává zdravotník, nikoliv pedagog. Již je v kontaktu s firmou, jejíž mobilní laboratoř by žáky 

testovala. Cenovou nabídku zašlou během dne. 

https://www.pedagogicke.info/2021/05/nabidka-pro-skoly-mobilni-testovani

pcr.html?fbclid=lwARl3G5CTzsF7y6UGjolRZ RvQCk6gtNGU4nXl7DxeCZY7BFxQfQRf51kjdw 

O testování projevilo zájem více škol a tím vzešel požadavek koordinovat testování v rámci celého 

území. Paní ředitelka Bohatcová předala tip na další laboratoře, které mohou odběr PCR provést, 

konkrétně Petana a Citylab. Ivana Stará přeposlala metodický pokyn k testování PCR testy z datové 

schránky. Pokyn MŠMT bude přílohou tohoto zápisu. 

3. Revize RYP v oblasti ITC - host Petr Naske 
V souvislosti s požadavkem na revizi RVP v oblasti ICT přijal pozvání Mgr. Petr Naske, který představil 
impulzy pro rozvoj digitálních dovedností žáků a pojetí nové informatiky. Prezentace k tématu a 
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užitečné odkazy budou součástí zápisu. Ředitelé sdíleli situaci, kdy budou ŠVP revidovat a od kterého 
data začnou s realizací. 
Náběhové modely popisuje dokument https://revize.edu.cz/files/nabeh-rvpzv-2021-informatika.pdf 
obecné informace k revizi https://revize.edu.cz/prehled-zmen-v-rvp-zv 
konkrétní pojetí informatiky lze uchopit z materiálů https://www.imysleni.cz/ucebnice, 
z oborových stránek na stránce https://revize.edu.cz/digitalni-gramotnost-v-rvp-zv 
případně z materiálů pro jednotlivé obory na https://digigram.cz/dvz-public/ 

4. lnfo okénko 
• Výjezd pro ředitele - vzhledem k časové vytíženosti ředitelů bude setkání jednodenní - 8. 

června od 9 do 16hodin, místo konání bude upřesněno 
• Fond pro Kutnohorsko - připravuje se výzva na adaptační pobyty pro děti 
• Procesy intervencí pro školy- postupy při finanční podpoře z Eduzměny 
• Nabídka konzultací školním týmům - FH, revize RVP, wellbeing dětí 
• Mobilní týmy - odborné pozice jsou téměř pokryté, oba týmy budou spolupracovat se 

školskými poradenskými pracovišti a potřebují seznam kompetentních osob 
Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, aby vznikla kompletní databáze lidí, kteří jsou pro tuto 
problematiku kompetentní a delegovaní (odbřemeněni ředitelů) 
V červnu proběhnou 2 online setkání pro daný region s cílem nastavit pravidla spolupráce 

S. Reflexe, závěr 
Zpětná vazba byla zaměřena ke službě Řízení školy, co ředitelé oceňují a využívají. Co by potřebovali 
jinak, aby ŘŠ využívali? Větší část ředitelů Řízení školy nevyužívá nebo minimálně. Paní ředitelka 
Bohatcová průběžně navštěvuje a je ráda za informace. 
Pan Slavíček ocenil spolupráci s Eduzměnou a mapovačkami při práci na plánu rozvoje školy. 
Závěrem se s přítomnými rozloučila Jana Stejskalová a popřála mnoho sil. 

Setkání bylo ukončeno v 11:00 hod. 

Zápis zpracovala: 

~ ')'\, --, 

.· ......................................................................... . 
Jana Maršíková, MAS Lípa pro venkov, z.s. 

Elektro~ěřila: 

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

Elektronicky ověřila: 

Mgr Ivana Stará =.,"'::'.~:.-:;: 

Ivana Stará, vedoucí pracovní skupiny pro ZŠ, ředitelka ZŠ Zruč nad Sázavou 
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