
 

Aktivita je součásti projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován 

z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP 

Český Brod. 

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost (11) 

Zápis z jednání, 09. 06. 2020,  

MAS Region Pošembeří o.p.s., nám. Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 

 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Nevtípilová Jana (ZŠaPrŠ ČB), Nováková Hana (Dokolečka z.s.), Rusová Regina (ZŠ Poříčany), 

Slavíková Markéta (ZŠ Žitomířská), Součková Kateřina (ZŠ Žitomířská), Urbanová Pavla (ZŠ 

Žitomířská), Vokřálová Olga (ZŠ Tuklaty), Vomáčková Irena (ZŠ Tyršova), celkem zastoupeno 

6 ZŠ 

Zástupci MŠ: Halaxová Jana (MŠ Doubravka), celkem zastoupena 1 MŠ 

Realizační tým projektu: Goldšmídová Samira, Soukupová Jiřina, Vraj Gabriela 

Odborný poradce: Rákosníková Gabriela 

Omluveni: Kebrtová Kateřina (MŠ Doubravka), Sirůčková Věra (ZŠ Tuklaty), Serbusová Marcela (ZŠ 

Tyršova), Vondráčková Michaela (ZŠ Poříčany), Vostruhová Květa (ZŠ Tyršova), Vykouřilová Marta (MŠ 

Přišimasy) 

 

Program: 

1. Zahájení, přivítání - Aktuality projektu Sdílené radosti a strasti škol III  
2. Sdílení zkušeností s on-line výukou v době uzavření škol, využití nově nabytých zkušeností i v 

běžné výuce, odborné vedení Mgr. Gabriela Rákosníková  
3. Závěr, další postup  

Ad 1.) Zahájení, přivítání – Aktuality projektu Sdílené radosti a strasti škol III  

Manažerka projektu partnera, pí. Soukupová přivítala příchozí a poděkovala členům PS za dosavadní 

spolupráci. O dalších termínech setkání v roce 2020 budou účastníci informováni emailem. V srpnu 2020 

proběhne LŠP 2020, která se uskuteční v Českém Brodě v Liblicích v areálu S0Š. O všech aktivitách je 

pravidelně informováno na webu projektu https://skoly-orp-cb.eu/ 

 

Akce projektu Sdílené radosti a strasti III 

Úterý 16. 6. 2020 
14:00 – 16.00 hod. 

Pracovní skupina pro matematickou 
gramotnost 

MAS Region Pošembeří 
o.p.s., Český Brod 

Úterý 16. 6. 2020 
17:30 – 20.00 hod. 

Inspirativní kavárna nejen pro rodiče 
Martin Jan Stránský 
Vliv technologií na lidský mozek, aneb 
hrozí lidstvu digitální demence? 

KD Svět, Český Brod 

https://skoly-orp-cb.eu/
https://skoly-orp-cb.eu/inspirativni-kavarna-nejen-pro-rodice-mudr-martin-stransky-vliv-technologii-na-lidsky-mozek-aneb-hrozi-lidstvu-digitalni-demence/
https://skoly-orp-cb.eu/inspirativni-kavarna-nejen-pro-rodice-mudr-martin-stransky-vliv-technologii-na-lidsky-mozek-aneb-hrozi-lidstvu-digitalni-demence/
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Středa 17. 6. 2020 
14:00 – 16:00 hod.  

Pracovní skupina pro sdílení zkušeností 
s výukou cizích jazyků  

MAS Region Pošembeří 
o.p.s., Český Brod 

Pondělí 22. 6.2020  
14:00 – 16.00 hod. 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti  ZŠ Tyršova, Český Brod 

Pondělí 17. 8. 2020 – Pátek 
21. 8. 2020  

Letní škola pedagogů – 6. ročník   SOŠ Liblice, Český Brod  

 

Na setkání asistentů pedagogů zazněl požadavek na uspořádání dlouhodobého kurzu výuky on-linových 

vyučovacích aplikací (např. 1 x týdně  cca 90 minut odpoledne v PC učebně po dobu cca 3 měsíců). Členky 

PS provedou průzkum na svých školách, zda by o takový vzdělávací seminář byl zájem.  

 

Ad 2.) Sdílení zkušeností s on-line výukou v době uzavření škol, využití nově nabytých zkušeností i v 
běžné výuce, odborné vedení Mgr. Gabriela Rákosníková  

Gabriela Rákosníková (dále GR) vyzvala přítomné, aby s ostatními sdíleli své poznatky a zkušenosti z doby 

nouzového stavu a uzavření škol a následného postupného otevření škol. Rozběhla se živá diskuse.  

 

GR sdílela své zkušenosti s výukou na soukromé základní škole Větrník v Čelákovicích. Zde využívala 

především aplikaci – Google-učebna - classroom (jednodušší zprovoznění, neboť každý učitel i žák má od 

začátku školního roku vlastní e-mailovou adresu na googlu),  vizualizér, (zařízení, které slouží 

ke snímání obrazu ve fyzické podobě, např. text na papíře, text na folii, fotografie, učitelčinu ruku a 

převádí jej na podobu digitální. Připojí-li se vizualizér k počítači, lze obraz z papíru promítnout na další 

digitální plochy, např. na další monitory nebo interaktivní tabuli, proto se nejčastěji využívá při 

přednáškách a prezentacích. Obraz sejmutý vizualizérem lze v digitální podobě dále upravovat 

prostřednictvím vhodného softwaru).  Vizualizér má např. ZŠ Žitomířská. Pomocí tohoto  zařízení 

demonstrovala svým žákům 1. ročníku správné psaní písmen. Používala i program na ČT UčíTelka. 

Zjistila, že prvňácči vydrží udržet pozornost online cca 30 minut, víc ne. Nakonec zvolila 30 minut učení, 

15 minut pauzu a 30 minut učení a to každý den. Výborné zkušenosti též s  aplikací Datel. V aplikaci 

doprogramovali super vychytávku a rozšíření pro využívání Google Meet. Můžete automaticky přijímat 

účastníky, automaticky vypínat všechny mikrofony účastníků či jen pro některé mikrofony udělat 

vyjímku jako lektor. Rozšíření je dostupné pro prohlížeč Chrome.  

Návod na videu zde: https://www.youtube.com/watch… 

Odkaz na soubor s rozšířením 
zde: https://drive.google.com/…/1rD9pdah6WZGIHuHHmB2J5etd5F…/view 
 

V průběhu distanční výuky byla G. Rákosníková více v telefonickém kontaktu s rodiči, a i při on-line 

vyučování získala více  informací ze soukromí rodin žáků než při klasické výuce. Nestandardní situace měla 

za následek různá řešení v jednotlivých rodinách (pracovní vytížení rodičů, více dětí v rodině, technické 

zázemí, aj.), které je  důležité respektovat. Lepší je teď děti nehodnotit, protože nevíme, co se u nich děje, 

co všechno musí v rámci rodiny řešit. Vše je o komunikaci a  správném pochopení. Na začátku je vhodné 

si nastavit pravidla komunikace, zvolit komunikační kanál.  

 

Největším problémem u dětí se ukázala absence sociálního kontaktu.  Problémy během výuky byly se 

špatným signálem a s udržením pozornosti některých žáků  (např.  ADHD). VF současné době již probíhá 

prezenční  výuka ve třídách, tři nepřítomní žáci jsou připojeni on-line.  

 

https://zs.mills.cz/ucime-se-online/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=cs
https://cs.wikipedia.org/wiki/Projektor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD_obraz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
https://www.facebook.com/DATEL-273755363569191/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARBSaIbvE4KX5kk3eOwjTfPX3B94ZltzRJxZvnWd2_J82O-OFc2EwhG2G-n_myTKnmDR7LTe4Fl7Wdnh&fref=mentions&hc_location=group
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ftime_continue%3D1%26v%3DSIB5d61Ngjs%26feature%3Demb_logo%26fbclid%3DIwAR0z_ugJso-HVBqCbvIiwtt4J0NULQTlclONoBiFE_JjbPg3jrOiFfBjTgo&h=AT2NX_BBPjxJ3WJ_DLzMEFW-JgAnPUhEm1ua-AX4Pk7tdxoIZ07LPWPSmFcvP4DfYYjl8-bAgT7mVDO9uB6A9LOXmC-Wgpp3Vnrv28LuKyWkdJz0GuWFoVkBOjcALIJdx2hm1WtNqz-Vn2ZE9ZmDzSCJnu66Mk1iQNxqFKaKR_nzTQ
https://drive.google.com/file/d/1rD9pdah6WZGIHuHHmB2J5etd5FhrVdgD/view?fbclid=IwAR3V2qJ5XFVllYS5rJizWO-AT3ABQs6a1nOSlHlyVSk1JBdCS0aXcHoT4rw
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J. Halaxová (MŠ Doubravka) – v MŠ domácí vzdělávání nezajišťovali. Založili uzamčenou facebookou 

skupinu pro děti a rodiče, jako dobrovolnou aktivitu s inspirativními úkoly  - např. skákání přes švihadlo. 

Rodiče byli pouze prostředníci, sami nehodnotili, jen zapisovali vzkazy dětí. Do MŠ přišel dotazník od ČŠI 

na téma: Jak naplňovali povinné vzdělávání předškoláků, které dle jejího názoru nebylo možné  

v nestandardních podmínkách realizovat.  U domácího vzdělávání svých dětí zjistila, že děti neumí číst – 

nerozumí textu. 

 

Na ZŠ Žitomířská používají Google Meet a Google-učebnu - classroom. Inspirují se též podle Nové školy. 

Paní Slavíková má prvňáčky. Děti potřebují zpětnou vazbu a stejně tak i rodiče. Paní Urbanová má výuku  

na 2. stupni v osmi třídách, takž on-line vyučování bylo nereálné. I vyhodnocování zadaných úkolů bylo 

velmi časově náročné. Pro hodnocení a zadávání úkolů se využíval i školní systém Bakaláři. Výběr vhodné 

metody distanční výuky bylo v kompetenci každého vyučujícího, možnost využití používaných aplikací na 

škole – classroom a bakaláři a sdílení zkušeností při on-line poradách, které  probíhaly 1x týdně. Děti měly 

možnost výpůjčky tabletů a notebooků ze školy.  

 

O. Vokřálová (ZŠ Tuklaty) – používá WhatsApp, dětem posílá smajlíky, medaile, snaží se je odměňovat. Na 

doporučení začala používat tridnistranky.cz , kde jsou k dispozici materiály, soubory, galerie, aj. Tato 

aplikace byla převzata i ostatními třídami a pravděpodobně se bude používat i v době „pokoronavirové“. 

Vzhledem k malé velikosti školy byla komunikace mezi vyučujícími zajišťována telefonicky.  

 

I.Vomáčková (ZŠ Tyršova) – pro distanční výuku používá aplikaci Škola v pyžamu, WhatsApp, školní e-

mail, online vyučování probíhá prostřednictvím Skypu a stránky Škola v pyžamu, děti si samostatně učivo 

procvičují na webových stránkách, jejichž adresy byly předány učitelkou. Výběr vhodné metody distanční 

výuky byl v kompetenci každého vyučujícího. Náměty si učitelé sdělovali přes školní e-mail, online 

porady pedagogického sboru neprobíhaly.  

R. Rusová (ZŠ Poříčany) – připravovala si vlastní didaktické materiály, které se sdíleli na speciální webové 
stránce školy. Koordinace výuky probíhala částečně na druhém stupni pod vedením pana ředitele, 
využívaly se videokonference. Dětem jsme doporučovali aplikace Umimeto, ČT Edu, Učítelka, Youtube, 
interaktivní učebnice ad. Konkrétní úkoly jsem sama v těchto aplikacích nezadávala. Obecně měly děti 
využívat internetu či encyklopedií k tvorbě referátů, zajímavých úloh. Vymýšlela jsem jednoduché 
didaktické hry, soutěže, detektivní úkoly, diktáty naruby, úlohy pro práci s chybou, slohová cvičení, 
kreativní úkoly... Děti nejvíce zaujaly dobrovolné úkoly, když měly vypátrat nějaké zajímavosti, ale také 
obyčejné referáty s obrázky, které mi pak také posílaly a já je dávala na online výstavku. Distanční výuka 
mě bavila, protože jsem jako pedagog měla volné ruce a prostor pro tvůrčí práci pro celou rodinu. 
 

H. Nováková (Dokolečka z.s.) – učí prvňáčky, v průběhu stavu nastal problém s online výukou, rodiče se 

postupně přestali ozývat, o výuku nestáli. Problém mohl být i s časem a technikou. Posílala vždy email 

s úkoly na týden, případné problémy, upřesnění probíhalo přes telefon. Také učí čtvrtou třídu 

matematiku a tam naopak online výuka zafungovala výborně. Stihli probrat víc, než měli. Vyřešilo to i 

problém s dítětem, které při distanční výuce narušovalo výuku. Učitelský sbor měl pravidelná on-line 

setkání.  

 

J. Nevtípilová (ZŠ a PrŠ ČB) – používali různé technologie, WhatsApp, telefon, zasílání úkolů poštou  i 

osobní předávání úkolů s individuální konzultací s frekvencí cca 1 x týdně.  

 

https://gsuite.google.cz/intl/cs/products/meet/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=cs
https://www.nns.cz/blog/
https://www.bakalari.cz/
https://www.whatsapp.com/?lang=cs
https://www.tridnistranky.cz/
https://www.skolavpyzamu.cz/
https://www.whatsapp.com/?lang=cs
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Při online výuce v domácím prostředí může nastat problém pro učitele se zajištěním vhodných nástrojů 

z vlastních zdrojů (náročnost internetového připojení, zvýšené účty za telefon, vhodná technika, atd.).  

 

RT MAP - na webu projektu naleznete tipy na online výuku: https://skoly-orp-cb.eu/inspiromat/ostatni-

tipy/  

 

Ad 3. Závěr, další postup 

S účastnicemi bylo domluveno, že příští program se zaměří na tipy, co kdo používal při online výuce. 

Příští setkání proběhne v září / říjnu 2020, pozvánka bude zaslána.  

Děkujeme všem za účast a zájem o zapojení do Pracovní skupiny po čtenářskou gramotnost.  

Zapsala: Gabriela Vraj, Jiřina Soukupová 

V Českém Brodě 9. 6. 2020 

 

https://skoly-orp-cb.eu/inspiromat/ostatni-tipy/
https://skoly-orp-cb.eu/inspiromat/ostatni-tipy/

