
 

MAP ORP Karlovy Vary (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000079)  – ukázkové hodiny 

pro učitele prvního stupně ZŠ 

Datum: 17. 5. 2016 

Místo: ZŠ Nová Role 

Přítomní: dle prezenční listiny 

Byly realizovány za sebou dvě ukázkové hodiny matematiky a prvouky s prvky skupinové 

práce. Žáci ve 2. B ZŠ Nová Role během celého školního roku pracují často ve skupinách, 

společně řeší různé úkoly a vzájemně si pomáhají. Do těchto ukázkových hodin byly zapojeny 

i hostující paní učitelky a také paní ředitelka. Po skončení vyučování paní učitelky 

diskutovaly o využití různých metod pro práci s heterogenní skupinou žáků a předávaly si 

zkušenosti. Paní učitelky uvítaly možnost zúčastnit se tohoto ukázkového vyučování a na 

závěr si také domlouvaly další možnosti spolupráce. 

Poznámky z diskuze: 

 heterogenní skupina žáků – potřeba asistenta, osvědčili se také studenti pedagogiky 
v rámci praxe. Byla diskutována otázka kvalifikace asistentů pedagoga, poznatky 
z praxe apod. 

 ukázková hodina matematiky – zajímavé nápady pro hostující učitelky 

 učebnice a pracovní sešity – diskutovány různé druhy učebnic a pracovních sešitů, 

rychlejší děti mohou řešit další úlohy a učitel se může věnovat pomalejším žákům. 

Debata o cenách učebnic – pro některé rodiče je učebnice nad cca 50 Kč drahá, otázka 

příspěvku na učebnice ze strany zřizovatele. Dále pak náklady např. na tisk a 

kopírování učebních materiálů. 

 debata o možnostech motivace žáků  

 počet žáků ve třídě – při cca 30 žácích nelze individuální přístup 

 psycholog ve škole – užitečné, také pro učitele, nejen pro žáky 

 v rámci výuky lze zapojovat pohybové prvky, např. cvičení, tleskání 

 školení: někdy si učitelé sami vyhledávají školením otázkou je financování (co si platí 

učitelé sami a co platí zaměstnavatel) 

 spolupráce s rodiči – osvědčily se e-maily a telefonáty 



 výlety – diskutována otázka dopravy a kvality výletů, kde je doprava dotovaná 

Zapsala Markéta Hendrichová 

 

 


