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Jednání pracovní skupiny ředitelé škol 

zápis č. 2 

Základní škola a Mateřská škola Hajnice, 28. 8. 2019, od 13:00 

 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Plán činnosti na rok 2019/2020 

3. Seznámení s implementačními aktivitami 

4. Náměty a společné aktivity PS 

5. Diskuze a různé 

 

1. Úvod 

• Vedoucí PS M. Švorcová přivítala na ZŠ a MŠ Hajnice všechny přítomné na 2. jednání pracovní 

skupiny ředitelé škol. Proběhlo oficiální vzájemné představení všech členů PS.  

• Členové byli seznámeni s činností PS, cílem práce, četnosti schůzek apod.  

• Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 

2. Plán činnosti na rok 2019/2020 

• PS se bude scházet dle metodiky 2 x do roka. 

• PS je stále otevřená i pro další zájemce, s aktivními členy bude sepsána dohoda o provedení 

práce na práci v PS. 

• Cílem PS je svými náměty oslovovat ředitele a jejich učitele nejen na ZŠ, ale i MŠ. 

• Dlouhodobým cílem PS je propojit ředitele a učitele napříč regionem, sdílet dobrou praxi, 

vzájemně se inspirovat a zdokonalovat.  

 

3. Seznámení s implementačními aktivitami 

• Implementační aktivity MAP Trutnovsko II – aktivita dle akčního plánu, popis aktivity, cíl 

aktivity – vše v příloze č. 2.  

 

4. Náměty a společné aktivity PS 

• M. Švorcová seznámila členy s Feuersteinovou metodou učení: 

- probíhá formou kurzu, lze doplnit – BASIC – i pro děti do 4 let, lze využít v rámci 

odpoledního kroužku 

- použití kognitivního přístupu, metody, která se zaměřuje na proces učení a následnou 

aplikaci naučených poznatků na obsah učiva. Kognitivní (poznávací) funkce, jsou nezbytnou 

součástí myšlení a následného vyřešení problému (příprava úkolu, vlastní práce – využití 

informace, vytvoření odpovědi, práce – použití i nápadů druhých) 

- rozvoj logiky, praktikováno nejen u dětí (i s autismem), ale i dospělých (př. Dům 

pečovatelské služby) 

• J. Balcar uvedl možnost zapojení dětí a učitelů na příkladu workshopu – Postav si svého 

robota Otíka. 

• Seminář o kyberšikaně od Mgr. Žilkové: 

- žáci jsou seznámeni s nebezpečím, které se může skrývat ve virtuálním světě internetu, a 

zopakují si si pravidla, které by měli dodržovat. Zhlédnou i připravené filmové ukázky. 
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• Přednášky nprap. Lukáše Vincence z 0ddělení tisku a prevence Policie ČR, ÚO Trutnov: 

- přednáška je zaměřena na trestní odpovědnost, drogovou závislost a distribuci drog, 

kyberšikanu a nebezpečí, která hrozí uživatelům sociálních sítí. 

-  navazuje na témata probíraná v hodinách občanské a rodinné výchovy, poukazuje na 

konkrétní příklady z policejní praxe a fotografie lidí poznamenaných užíváním drog 

-  nprap. Vincenc zodpovídá na dotazy žáků 

Návrh PS v případě zájmu škol o seminář a přednášky provést rozdělení zapojených škol, 

rozložení na části dle oblasti. 

• Centrum Živá voda Kohoutov, Eva Kovaříková – program (beseda) pro dívky (od 5.třídy) 

• Další náměty ředitelů PS: 

- komunikace s rodiči – pro ředitele a učitele 

- klima ve třídě – program pro třídní učitele 

- sexuální výchova 

- péče o dítě 

 

5. Diskuze a různé 

• V rámci implementační aktivity se bude konat 16. – 18.10. 2019 výjezd s řediteli (studijní 

cesta) do Lipníka nad Bečvou – pozvánku zajistí J. Balcar s M. Švorcovou. 

• Všichni členové PS ředitelé škol se budou podílet na vytvoření databáze navrhovaných aktivit. 

Vytvoří se tabulka, která bude obsahovat: 

a) téma 

b) jméno lektora 

c) kontakt 

d) realizace ve škole 

e) kdo doporučuje 

Členové PS do 14 dnů zašlou svoje aktuální návrhy a následně se bude databáze průběžně 

doplňovat – příloha č. 3 

• Návrh na četnost setkání/jednání ročně: 

- 2x jednání po školách v ORP 

- 2x setkání PS, výjezd po ČR 

• Další jednání pracovní skupiny ředitelé škol je naplánováno ve středu 5. února 2020 od 13:00 

v ZŠ a MŠ Hajnice.  

 

 

Zapsala: Barbora Procházková 

Dne 28. 8. 2019 

 

 

 

 


