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Zápis vedoucí PS MG č. 09/04_2020 
 

 

Téma:  Zhodnocení práce uplynulého období/MAP II, 
nouzový stav v ČR, situace ve školství 

Vypracoval: Mgr. Pavel Špaček 

Termín schůzky: 29. 4. 2020 

Termín další schůzky: podzim 2020 

Den a místo setkání: středa 29. 4.2020, v 14:30 hodin, velká zasedací místnost Městského 
úřadu Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 1. patro 

Přítomni: Mgr. Špaček, vedoucí pracovní skupiny; Mgr. Blajzeová, V. Moncmanová 

Za RT: Ing. J. Zelená, J. Štěpánková, G. Vítková 

Omluveni: B. Blechová 

 

Program 
setkání  

 

Téma setkání: 

1. Úvod 
2. Zhodnocení práce uplynulého období, COVID_19 
3. Aktuální přehled informací z MAP II 
4. Nové složení PS, představení odborného konzultanta, stanovení 

vedoucího PS 
5. Implementační aktivity – stav, podzim Setkání nakladatelství, 

Konference ředitelů škol, hromadné setkání všech PS v KD 14. 10. 
2020 

6. Individuální úkoly 
7. Kodex školy – povinné téma v analýze MAP II, přípravy 
8. Závěr 
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Body 
k jednání 
skupiny 

 

1. Úvod - Přivítání členů skupiny, zahájení schůzky, J. Zelená 
2. Zhodnocení práce uplynulého období, COVID_19 

 Distanční formy vzdělávání, reálné zkušenosti s výukou na 
dálku v období nouzového stavu v ČR 

 Zhodnocení a předávání dobré praxe ostatním členům 

 Zkušenost – videokonference 

 Domácí vzdělávání, úkoly 
 

3. Aktuální přehled informací z MAP II 

  
4. Nové složení PS, představení odborného konzultanta, návrh 

vedoucího PS: Ing. Krondráf Karel, ředitel DDM 
 

5. Implementační aktivity – stav, podzim Setkání nakladatelství, 
Konference ředitelů škol, hromadné setkání všech PS v KD 14.10.2020 
 

6. Individuální úkol, krátké zhodnocení:  
Strategický rámec 2020 

SWOT-3 analýzy, diskuze k příspěvkům 

∙ Závěr, zhodnocení práce uplynulého období, 
∙ další zdroje financování: šablony, projekty Erasmus+, zřizovatelé,    

Kraj Vysočina 

 

 
Nouzový stav (COVID-19) 
 

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.  

Realizované setkání probíhá za přísných bezpečnostních i hygienických podmínek, ne zcela 

standardně. Nicméně pouze jeden člen se omluvil.  

Vzhledem k epidemiologické situaci neprobíhají od poloviny března žádné aktivity pro žáky. 

Mnoho připravovaných akcí se neuskutečnilo, některé jsou přesunuty na následující období. 
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Námět ke 
zpracování a 
příprava na 
další setkání: 
 

 
∙ Minikonference – MG 2020 

Návrhy na 
další setkání 

1. Na podzim 14. 10. 2020 se v KD uskuteční 2. setkání nakladatelství 
2. Konference ředitelů škol 
3. hromadné setkání všech PS 
4. metodické minipanely 
5. bohatý doprovodný program 
6. Postupně budou oslovena nakladatelství, která členové PS navrhli. 

Individuální 
úkol 

Do 15. 4. 2020 měli členové PS individuální práci na téma Distanční výuka,           
v rámci práce odpovídali na 8 otázek týkajících se organizace a způsobu 
realizace výuky na dálku na škole, na které působí. Jednalo se například o 
tyto otázky: Jakým způsobem probíhá distanční výuka na škole, jakými 
způsoby a formou zadávají učivo, jak komunikují s žáky a rodiči atd. 
 
V rámci diskuze při setkání PS bylo prodiskutováno i telefonické šetření ČŠI         
k tomuto způsobu výuky a členové si vyměnili zkušenosti s realizací této 
formy výuky. 
 
Tematická zpráva ČŠI ke vzdělávání na dálku je k dispozici zde: 
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Vzdelavani-na-dalku-v-
ZS-a-SS 
 
Aktualizace dokumentů, připomínkování:  
Strategický rámec 2020, investiční projekty škol - návrhy 
SWOT – 3 analýzy, aktualizace stávající analýzy, upřesnění a připomínky 
 

Členství v PS 
MG 

Viz příloha 1 

Poznámky a 
připomínky 
ostatních 
členů skupiny 

Aktualizovat zásobník projektů, případné doplnění tipu na zajímavé 
nakladatelství, RT zjistí podmínky a případnou účast na podzimní akci v KD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Vzdelavani-na-dalku-v-ZS-a-SS
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Vzdelavani-na-dalku-v-ZS-a-SS
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Příloha č. 1 Návrh členství v PS MG, zaslaný ke schvalován ŘV 13.5.2020 
 

III. PS pro matematickou gramotnost  

1. 
Ing. Karel Krondráf 
vedoucí PS 

DDM Bystřice nad Pernštejnem 

2. Mgr. Vlasta Moncmanová  Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem 

3. Mgr. Ivana Blajzeová Základní škola T. G. Masaryka, Bystřice nad Pernštejnem 

 


