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Jednání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

zápis č. 6 

videokonference – Google Meet, 22. 4. 2020, od 13:00 

 

Program: 

1. Aktivace a zprovoznění videokonference s členy PS – Google Meet 

2. Shrnutí činnosti 

3. Nouzový stav – distanční výuka a související problémy  

4. Upozornění na chystaný webinář zaměřený na online výuku 

5. Příprava odložené akce „Jak přivést děti do světa mezi řádky“ 

6. Diskuze, různé 

 

 

1. Aktivace a zprovoznění videokonference s členy PS – Google Meet 

• Rozšířená aplikace Google Meet je Grid View – to zadat do Google a skrz odkaz přidat do 

prohlížeče. 

• Po zprovoznění Google Meet (zvuk, obraz) všech přihlášených členů PS, byla zahájena 

videokonference.  

 

2. Shrnutí činnosti 

• Proběhlo celkové shrnutí činnosti PS před nouzovým stavem. 

• Přiblížení činnosti Realizačního týmu MAP v době nouzového stavu – online aktivity, 

koordinace výrobců ochranných pomůcek, informační servis pro školy. 

• Členové PS seznámeni s dokladováním IA a jednání PS formou videokonferencí – Čestné 

prohlášení členů o účasti, Print Screen monitoru (účastníků). 

 

3. Nouzový stav – distanční výuka a související problémy 

Členové PS pro rozvoj ČG, kteří jsou ale i pedagogy a řediteli ZŠ informovali, jak v době 

nouzového stavu probíhá výuka na jejich školách: 

• Jirková Zdeňka, ředitelka MŠ Rtyně v Podkrkonoší: 

- předškolní vzdělávání – uzavřená skupina na Facebooku – formou výzev, nikoli úkolů, 

na bázi dobrovolnosti 

- týdenní inspirace a nabídka činností na webu mateřské školy pro rodiče s dětmi 

- MŠ nezahlcují rodiče úkoly, mají možnosti, doporučení – pobyt v přírodě, poznávat 

život – zapojení do domácích prací, něco tvořit 

- ohlasy rodičů – není to povinné, o to radši to děti vykonávají… 

• Šafránek Michal, učitel 1. stupně ZŠ Mraveniště, Markoušovice: 

- doporučení projektů – využití u všech předmětů  

- online výuka  

- tato situace přináší a ukazuje využití on-line světa 

- zadaná činnost – z toho část venku v přírodě, část internetová 

- 1 x za týden celotřídní setkání, 2 x za týden konzultační  

- respektována situace a možnosti v rodině: 
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✓ každá rodina má jinak čas, technické vybavení, omezenou pomoc školákovi 

(více dětí) 

✓ každý to dělá tak, jak to zvládne 

- vzkaz dětem na jejich škole: „Žijte tím, čím jste nemohli žít do teď…“  

• Hloušková Eva, ředitelka ZŠ a MŠ Horní Maršov: 

- průběh zadávání úkolů: 

✓ učitelé předají zadání ředitelce 

✓ ředitelka pošle rodičům (zadání úkolů ve dnech po – čt) 

✓ pá – učitelé opraví a zašlou ředitelce 

✓ ředitelka ohodnotí a zkompletuje a spolu s hodnocením a připomínkami zašle 

rodičům 

- aktuálně už online výuka, třídnické hodiny... 

✓ výuka 1/2 hodiny, ¼ hodiny pauza  

- kladné ohlasy rodičů na online výuku 

- žáci píší úvahy o době coronaviru… 

• Šimková Jana, ředitelka Knihovny Úpice: 

- elektronické knížky 

- on-line hra Lovci perel 

- odkazy na zapůjčení knih zdarma 

 

4. Upozornění na chystaný webinář zaměřený na online výuku 

• Nabídka webináře pro učitele zaměřený na platformu Google Meet, který proběhne ve 

dvou termínech 29. 4. a 30. 4. 2020, vždy od 13:00 hodin. 

• Tento webinář mohou členové PS využít i na své škole, nabídka platí nejen pro pedagogy, 

ale i rodiče a žáky. 

• Chystají se další přednášky, workshopy a školení, pokud by byl zájem i o jiné platformy, 

MAP zaplatí lektora a zajistí administraci. 

 

5. Příprava odložené akce „Jak přivést děti do světa mezi řádky“ 

• K možnosti uskutečnění této akce fyzicky (až po nouzovém stavu), se nabízí i možnost 

uskutečnění formou videokonference. 

• Jmenovaní lektoři si tuto možnost „nechají projít hlavou“ (vyhodnocení a rozhodnutí o 

formě provedené akce bude předmětem příštího jednání PS). 

 

6. Diskuze, různé 

• Členové PS dostávají prostor: 

✓ k předložení svých námětů a tipů na uskutečnění akcí v on-line prostředí 

✓ ujasnění si provedení aktivit, jakou formou 

• Členové PS byli informováni o: 

✓ 1. on-line setkání ředitelů škol – 1.stupeň – 21. 4. 2020 od 13:00 

✓ 2. on-line setkání ředitelů škol – 1.- 9. třída – 23. 4. 2020 od 13:00 

- projednávání témat, která vyplynula z šetření České školní inspekce formou řízených 

ředitelů: 

a) podpora online vzdělávání ve školách 

b) řešení žáků, kteří se nezapojují do výuky 
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✓ 3. on-line setkání ředitelů škol – 1. stupeň a MŠ – 5. 5. 2020 od 13:00 

✓ 4. on-line setkání ředitelů škol – devítiletky – 7. 5. 2020 od 13:00 

 

- ústřední témata pro setkání: 

a) manuál od ministerstva očekávaný k 30. 4. 2020 

b) metodika znovuotevírání škol 

 

• Možnosti videokonference – výuka chemie – Veronika Balcarová – učitelka, Jiráskovo 

gymnázium Náchod 

• Odkaz na tvorbu komiksů (Hloušková E.): http://www.readwritethink.org/classroom-

resources/student-interactives/comic-creator-30021.html?tab=4#tabs 

• Návrh spojit aktivity Knihovny Úpice s aktivitami PS pro rozvoj ČG. 

• Platforma k rozvoji kompetencí dětí – IA opakující se s časovými rozestupy… 

• diskuze k tématům a aktivitám, viz. výše. 

 

 

Termín 7. jednání PS pro rozvoj ČG je předběžně navržený na polovinu května 2020 

               (videokonference – Google Meet). Přesný datum bude po domluvě zaslán e-mailem. 

 

 

Prezenční listina dokladovaná formou Čestného prohlášení zúčastněných je příloha č. 1 tohoto 

zápisu a Print Screen obrazovky je příloha č. 2 zápisu. 

 

 

Zapsala: Barbora Procházková 

Dne: 22. 4. 2020 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.readwritethink.org%2Fclassroom-resources%2Fstudent-interactives%2Fcomic-creator-30021.html%3Ftab%3D4%23tabs
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.readwritethink.org%2Fclassroom-resources%2Fstudent-interactives%2Fcomic-creator-30021.html%3Ftab%3D4%23tabs

