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12. Zápis vedoucí PS ČG/12_2020 
 

Téma: Distanční výuka, zhodnocení práce uplynulého období, nové složení PS 

Vypracovala: Mgr. K. Fučíková/podklady za MAP II Ing. J. Zelená 

Místo setkání: 14. 12. 2020 

Přítomni:  
Mgr. Fučíková, Mgr. Pokorný, Mgr. Šustalová, Mgr. Homolková, Mgr. Benešová 
Ing. Jitka Zelená, Gabriela Vítková 

Termín další schůzky: bude upřesněn  

 

Program 
setkání  

1. Zahájení, přivítání hostů 
2. Aktuálně z MAP II a situace ve školách 
3. SWOT3 analýza – shrnutí k domácím úkolům, diskuze 
4. Akční plán, zásobník projektů – upgrade/nově za úkol 
5. MAP III 
6. Závěr 

 

MAP III 

 
K 1. 10. 2020 byla zveřejněna výzva na MAP III, jde o překlenovací projekt, 
plánovaný od 1.7.2021 – 30. 11. 2023, realizátorem bude Město Bystřice nad 
Pernštejnem: 
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi.htm 
Základní body: 

 Nebude probíhat implementace 

 Zachovány pracovní skupiny/zúžené 

 Cílem bude sběr dat v území s vyhodnocením stavu vzdělávání v ORP 
Bystřice nad Pernštejnem 

 Velký projekt Jan Amos Komenský/JAK, je plánován pro nové projektové 
období 2023-2030 

 

Aktuální 
přehled 
informací 
z MAP 
 

19. 11. 2020 proběhl Řídící výbor formou per rollam, schváleny byly dokumenty: 
Strategický rámec 11-2020, Evaluační zprávy a Harmonogramy, více zde:¨ 
https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-uzemi-
orp-bystrice-nad-pernstejnem?tab=map-ii 
Pravidelně se setkávají pracovní skupiny, do konce roku 2020: 
7. 12. 2020/ PS RP 
10. 12. 2020/ PS POL 
14. 12. 2020/ PS ČG 
15. 12. 2020/ PS MG 
16. 12. 2020/ PS FIN 
 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi.htm
https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-uzemi-orp-bystrice-nad-pernstejnem?tab=map-ii
https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-uzemi-orp-bystrice-nad-pernstejnem?tab=map-ii
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Další aktuální informace o soutěžích, vzdělávacích programech a jiných 
aktivitách najdete zde: 
https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-uzemi-
orp-bystrice-nad-pernstejnem 

Zásobník 
nápadů 

 
Zásobník byl aktualizován a je přílohou tohoto zápisu. 
 
Výzva pro:  

 Žákovské parlamenty  

 Žákovská fóra 

 Jednotlivce 
Spolupráce členů pracovních skupin/ podpora EVVO, revitalizace okolí škol, 
míst, kde žáci bydlí, obnovitelné zdroje, zlepšení životního prostředí, třídění 
odpadů apod. témata. 
 

SWOT3 
analýza 

Viz příloha pod zápisem 

Diskuze, závěr 

V diskuzi jsme promluvili o situaci ve školách v době nouzového stavu a o ne 
zcela nadějných vyhlídkách na jaro a léto 2021 – s ohledem na prezenční 
docházku žáků do školy a pořádání akcí. 
 

 

Návrhy k 
jednání  
na příští 
schůzce 

 

 téma interpretační cesta rozvíjení čtenářské gramotnosti 

 zajímavé online kurzy, webináře atd. – zkušenosti, nápady 

 kritické myšlení – pokud se toto téma nestihne, pak jej převedeme do 
dalšího období 

 

Zapsala Mgr. K. Fučíková, za RT Ing. J. Zelená 

 
 
 
 
 
 

https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-uzemi-orp-bystrice-nad-pernstejnem
https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-uzemi-orp-bystrice-nad-pernstejnem


Město Bystřice nad Pernštejnem 
Příční 405, 593 01, Bystřice nad Pernštejnem 

    

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

3 
 

 
 
 
 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Zkušenosti pedagogického sboru, 
ochota vzdělávat se, modernizovat 
výuku 

2. Proškolení pedagogové v oblasti 
čtenářské gramotnosti 

3. Postupné zapojování nových metod 
do výuky, ochota zapojení nových 
metod a inovací 

1. Nedostatečný časový prostor na 
školení, semináře na rozšíření 
nových metod (zejména na větších 
školách) 

2. Neochota některých pedagogů dělit 
se o získané poznatky a zkušenosti 

3. Absence rodilých mluvčích 
4. Vzdálenost od vzdělávacích center 
5. Nemožnost individuálního přístupu 

k potřebám žáka při stávající 
naplněnosti tříd 

Hrozby Příležitosti 

1. Nestabilní prostředí pro vzdělávání 
– zavádění změn, nesystémovost, 
změny RVP, nejasná koncepce 
MŠMT 

2. Chybějící finanční prostředky na 
pomůcky, nové knihy do žákovských 
knihoven, učebnice 

3. Zavádění společného vzdělávání. 
Které může vést ke snižování kvality 
výuky ve třídě 

1. Finanční příležitosti – např. ze 
„šablon“ 

2. Nabídka atraktivních forem výuky  
3. Posílení možnosti tandemové výuky 

se zaměřením na čtenářskou 
gramotnost 

 

 

 


