
 

MAP  II  rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577 

 

 

Zápis vedoucí PS Čtenářská gramotnost a cizí jazyky č. 10 

 

Téma:  Mimořádná situace ve školách 

Den a místo setkání:  14. 4. 2020 – online videokonference 

Program setkání: 

 

1. Úvodní slovo – J. Zelená, nouzový stav v ČR 

2. Aktuální dění v MAP 
3. Vyjádření členů k setrvání v pracovní skupině – končí L. 

Chudobová a I. Štouračová 
4. Plánované akce PS ČG (workshopy v knihovně) - odložení 
5. Diskuse – Mimořádná situace ve školách (sdílení zkušeností) 

6. Komunikace se žáky – možnosti (elektronické ŽK, sociální sítě, 

videa…) 
7. Zadávání úkolů  

8. Přístup k žákům na prvním a druhém stupni ZŠ  
9. Klasifikace a hodnocení úkolů 
10. Technické podmínky (vícečlenné rodiny, sociálně znevýhodněné 

rodiny, návrh zajištění notebooků přes MAP?) 
 

Sociální kontakt – velmi důležitý faktor (hovory, videokonference) 

 

Nouzový stav     

(COVID-19) 

 

Březen 2020 - V návaznosti na usnesení Vlády ČR o vyhlášení nouzového 

stavu v souvislosti s nebezpečím ohrožení zdraví a v souvislosti s 

prokázáním výskytu koronaviru informuje vláda ČR, Ministerstvo 

zdravotnictví a Ministerstvo financí veřejnost o jednotlivých opatřeních a 

jejich dopadech. 

S platností od 12.3.2020 je vyhlášen na celém území České republiky 

nouzový stav. Uzavírají se všechny školy, u mateřských škol je na 

rozhodnutí zřizovatele, zda tato zařízení uzavřou či nikoli. Uzavírají se 

obchody kromě potravin a lékáren, uzavírají se hranice.   

Vzhledem k epidemiologické situaci neprobíhají od poloviny března žádné 

aktivity. Mnoho připravovaných akcí se neuskutečnilo, některé jsou 

přesunuty na následující období, jiné byly zrušeny. 

Rozvoj a aktualizace 

MAP  

 

 

Velmi přínosná realizace videokonference, která přímo naplňuje základní 

povinnou aktivitu - výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, 

pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG /MG a k rozvoji 

potenciálu každého žáka.  

 

Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti 

a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a 

čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.  
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Aktuální dění v MAP - 

jaro 2020 

 

● Implementační aktivity byly pozastaveny díky vyhlášení 

„nouzového stavu v ČR“, řada z nich se ruší a hledáme náhradní 

termíny 
● co se konkrétně týká PSČG, je to přesun semináře/workshopu        

Mgr. Chudobové/duben 2020 v knihovně v Bystřici nad Pernštejnem 
● odsunuta musela být i konference ředitelů škol, pravděpodobně ji 

uskutečníme v říjnu 2020 a to společně s aktivitou „Nakladatelství 

v ORP“ 

● Práce realizačního týmu: aktualizujeme celou řadu dokumentů, 

mezi nejdůležitější patří Strategický rámec 05/2020, který bude 

schvalován v květnu 2020 na ŘV, podrobnosti budou zaslány mailem 
● nastavení aktivit do Akčního plánu 2020-2021, tzn. aktivit do konce 

projektu 

● evaluační zprávy jsou další dokumenty, podklady k nim čerpáme 

z individuálních prací, které byly postupně zasílány v jarním období 

2020, děkujeme za spolupráci 
● Nová sestava pracovní skupiny: současné DPP končí k 30.6.2020, 

po obdržených návrzích v nedávné korespondenci, telefonátech a 

poradě v realizačním týmu navrhujeme, ale stále je k diskuzi 

následující návrh: 

 

 

II. PS pro čtenářskou gramotnost a cizí jazyky od 1.7.2020 – 30.5.2021 

Mgr. Kateřina Fučíková  
vedoucí PS 

Základní škola a Mateřská škola Prosetín  

Mgr. Jana Šustalová Základní škola a Mateřská škola Rožná 

Bc. Pavla Homolková Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou 

Mgr. Zdeněk Pokorný Základní škola a Mateřská škola Strážek 

Vyjádření jednotlivých 

účastníků 

videokonference 

 

 

Jitka Zelená  

 

Ráda bych vám všem za náš realizační tým chtěla poděkovat za spolupráci 

na projektu MAP II a nejen to, za celou vámi odváděnou pedagogickou 

činnost, vím, jak je toto povolání náročné a v této složité době dvakrát tolik.  

Přeji všem pevné zdraví, elán a energii do dní budoucích, do prázdnin je ještě 

daleko a těžko odhadnout, jak v reálu budou nařízení a doporučení naší vlády 

fungovat.  

Díky za odvedenou práci Ivě Štouračové i Lídě Chudobové, bylo nám ctí 

s vámi spolupracovat. Pozvánky na budoucí setkání a aktivity vám budeme 

i nadále zasílat a rádi se s vámi opět někde setkáme. Díky. 

 

 

Iva Štouračová  

 

Oceňuji návrh Lídy uskutečnit online videokonferenci, protože pro nás 

všechny je tato situace nová a neznámá. Sdílení nejen osvědčených postupů, 

ale také problémů a možností řešení obohatilo nás všechny. Jsem nakloněna 

i dalšímu podobnému setkání. 
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Jana Šustalová 

 

Myslím si, že videokonference proběhla úspěšně. Bylo to opět milé setkání, 

i když jiným způsobem než jsme zvyklí. S touto formou komunikace mezi 

učiteli jsem se setkala poprvé, tak jsem ráda, že jsem se zapojila. Bylo pro 

mě přínosné slyšet, jaké metody učitelé využívají při distanční výuce. 

 

Ludmila Chudobová 

 

Děkuji za možnost účastnit se setkání. Byla to zajímavá zkušenost. Poznala 

jsem inspirativní osobnosti z řad pedagogů okolních škol. Také jsem ráda, 

že se nám podařilo uskutečnit několik seminářů s ředitelkou Kritického 

myšlení v ČR, Kateřinou Šafránkovou. Ocenila bych, kdyby se v tomto 

duchu pedagogické osvěty pokračovalo i nadále. Ráda bych zůstala se 

skupinou v kontaktu. Místo mě navrhuji kolegyni učící češtinu a němčinu, 

aktivní paní učitelku, Mgr. Pavlu Benešovou, která souhlasí a moc se na Vás 

těší.  

Držím Vám všem  pěsti.  

Na plánovanou podzimní akci zajistím workshop pro učitele na téma Dětský 

přednes a další téma po domluvě s vedením projektu. 

 

Aktivity spolupráce Dětský přednes – Mgr. Chudobová 

Návrhy, k diskuzi: 
Avizujeme termín 14.10.2020 v KD Bystřice nad Pernštejnem – 

nakladatelství a setkání PS 

Vypracovala:  Mgr. Iva Štouračová, 10.5.2020 

Termín další schůzky:  zatím bez přesného termínu 

. 

 


