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Jednání pracovní skupiny ředitelé škol 

zápis č. 3 

videokonference – Google Meet, 22. 4. 2020, od 10:00 

 

Program: 

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

2. Odložené setkání ředitelů v Hajnici 

3. Shrnutí činnosti 

4. Nouzový stav – distanční výuka a související problémy  

5. Upozornění na chystaný webinář zaměřený na online výuku 

6. Plán aktivit na rok 2020 

7. Diskuze, různé 

 

 

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

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

videokonference.  

 

2. Odložené setkání ředitelů v Hajnici 

• Setkání se do budoucna bude realizovat ve vhodném termínu. 

 

3. Shrnutí činnosti 

• Proběhlo celkové shrnutí činnosti PS před nouzovým stavem. 

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

koordinace výrobců a distribuce 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). 

• Nouzový stav je jen omezením, ale MAP II „jede dál“. 

 

4. Nouzový stav – distanční výuka a související problémy 

Členové PS ředitelé škol se vzájemně informovali, jak to v době nouzového stavu na jejich 

školách probíhá, témata k řešení apod. 

• Hloušková Eva, ředitelka ZŠ a MŠ Horní Maršov: 

- pokud otevřou školu ve vládou navrhovaném termínu, mají žáci možnost obdržet 

zdarma ochranné pomůcky od starosty obce  

- problém s výukou chemie, zájem o on-line výuku chemie, ukázky na příkladech 

nabídnuto řešení: 

✓ internetová aplikace Corinth – možnost i volby předmětů  

https://www.corinth3d.com/cs/prehled-uciva 

✓ videokonference – výuka chemie, jak na to – Veronika Balcarová – učitelka 

chemie, Jiráskovo gymnázium Náchod – možnost propojení hodin chemie 

• Zvelebilová Jitřenka, ředitelka MŠ Úpice: 

- uvítala by on-line školení pro MŠ  

- problém je finanční, v zajištění PC pro všechny zaměstnance 

- dotaz na pomoc při tvorbě Strategického plánu rozvoje škol v nouzovém stavu 

https://www.corinth3d.com/cs/prehled-uciva
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odpověď: 

✓ M. Hátle a K. Turek jsou k dispozici i v nouzovém stavu, stačí je zkontaktovat 

 

5. 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. 

 

6. Plán aktivit na rok 2020 

• Viz. bod č. 2 zápisu. 

• Na podzim 2020 - výjezd ředitelů škol – město Dobříš – zaměřeno na K. Čapka (hledání 

vhodného termínu). 

• Výhledově školení, workshopy zatím on-line. 

 

7. Diskuze, různé 

• Členové PS dostávají prostor: 

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

• 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 

rozhovorů: 

a) podpora online vzdělávání ve školách. 

b) řešení žáků, kteří se nezapojují do výuky 

✓ 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 

• Možnost využití formy komunikace on-line i do budoucna – výuka v době dlouhodobé 

nemoci žáka, komunikace s rodiči apod. 

• Hloušková E. žádá o připojení – link na 3. on-line setkání ředitelů škol – 1. stupeň a MŠ. 

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

prohlížeče. 

• Diskuze k tématům a aktivitám, viz. výše. 

 

Termín dalšího jednání PS ředitelé škol 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 


