
 

Zápis ze setkání ředitelů ZŠ on-line dne 14. 1. 2021 od 14,00 hodin 

v rámci projektu MAP SOKRA 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574 

 

Účastníci: viz prezenční listina a print screen 

 

Jednání vedoucích pracovníků základních škol se uskutečnilo jako reakce na množící se požadavky a 

potřebu sdílet zkušenosti v různých oblastech základního školství v regionu. 

V úvodu seznámila hlavní manažerka Mgr. Odvody přítomné s aktuální situací v projektu. Upozornila 

na blížící se povinnost zpracovat Zprávy o pokroku škol a přiblížila formu, jak bude vše probíhat – 

školám budou zaslány individuální zprávy s výstupy prvních zpráv (leden 2019) a následně bude 

dohodnuta forma – individuální jednání se jeví jako nepravděpodobnější.   

Mgr. Odvody upozornila na nejbližší akce jako webinář k tématu právo ve škole dne 3. 2. 2021 od 13,00 

hodin, webinář pro rodiče na téma školní zralosti dne 10. 2. 2021 od 15,30 hodin, a stejné téma pro 

učitelky/učitele předškoláků a prvňáčků dne 20. 1. 2021 od 15,00 hodin. 

Zároveň připomněla již na podzim danou nabídku k možnosti proškolení učitelů v aktuálních tématech 

jako jsou ICT dovednosti, formativní hodnocení, psychosociální podpora, apod. Koordinátoři škol se 

mohou kontaktovat s hlavní manažerkou MAP a domluvit detaily. Zároveň Mgr. Odvody přítomným 

představila koncept webinářů společnosti JOB k formativnímu hodnocení a vyzvala ke zvážení a 

vyjádření příp. zájmu. 

 

Následovala dikuze a sdílení zkušeností z různých oblastí: 

Předmět Informatika: přítomní se shodli na tom, že v tuto chvíli jsou k řešení prioritnější záležitosti a 

téma spíše odkládají,mnohé školy považují současnou situaci pokud jde o výuku informatiky za 

dostačující 

Vykazování pedagogických intevencí – přítomní reagovali a opět došli ke shodě, že upřednostňují 

vykazování v rámci DPP, nikoli v rámci úvazků, shoda na nešťastném načasování takových změn. 

Proběhla debata o sazbách v dohodách. 

Šablony – proběhla diskuze nad tím, jak se školy se šablonami během vládních opatření v situaci Covid 

vypořádaly. Školy většinou šablony stihly realizovat, příp. přizpůsobily realizaci tak, aby mohla 

proběhnout. Došlo také na téma podávání žádostí o Šablony III. a možnosti překryvu realizace dvojek 



a zároveň trojek – zde je nutno také zohlednit nutnost vyplnění dotazníku MŠMT, který je zpřístupněn 

až před ukončením dvojek. 

Dále byly sdíleny zkušenosti s nákupem vybavení a využití zbylých prostředků v šablonách po naplnění 

indikátorů – byly jmenovány notebooky, nástěnky pro prezentaci prací (školní kluby), ozoboti, 

robotické lego, sady pro ABAKU, vybavení knihoven – knihy a audioknihy, jazykové učebnice různých 

stupňů (levely A1, A2, B1, B2, atd.). Je nutno toto vybavení nakupovat včas, aby bylo využíváno 

v průběhu realizace projektu, nikoliv až na závěr jako snaha doutratit! 

 

Distanční výuka – Mgr. Odvody vznesla dotaz, jak ředitelé vnímají úskalí výuky jako jsou vypnuté 

kamery žáků, přítomnost rodičů, apod. Byl zmíněn negativní jev, a to nahrávání učitelů, především 

v nelichotivých souvislostech a zveřejňování fotek a videí na sociálních sítích. Přítomní se shodli na 

skutečnosti, že velkým problémem bude sociální aspekt, narušené kolektivy, vztahy, sociální a pracovní 

návyky. Za tímto účelem je nutno dbát na efektivní třídnické hodiny. Ty by měly probíhat i v on-line 

prostředí – zde byl vznesen požadavek na vzdělávání na téma ,,on-line socializační hry, hry a aktivity 

na posílení sociálních dovedností, kolektivů, apod. Mgr. Odvody přislíbila udělat maximum a zařadit 

toto do nabídky vzdělávání v rámci MAP. 

 

 

Zapsala: Mgr. Zuzana Odvody, hlavní manažerka projektu 

 



 

 

 


