
Zápis ze setkání pracovních skupin 11/2020

Jednání je organizováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Frenštát
pod Radhoštěm II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010667

23. 11. 2020 14.00
PS pro cizí jazyky
Forma: on-line
Seznam účastníků:

Blanka Křenková Saletová
Stanislav Blažek
Marcela Žingorová
Hana Poláková
Silvie Pivcová
Markéta Rárová
Jitka Urubová

Průběh jednání:
1. Zahájení
2. Diskuze nad aktivitami implementace

Aktivita č. 26 Rodilý mluvčí ve školách
Stanislav Blažek sdělil, že se zkontaktoval s rodilou mluvčí, která je ochotná učit v
ZŠ v ORP Frenštát pod Radhoštěm i zajistit konverzaci pro pedagogy. Žije v
Rožnově pod Radhoštěm.
Pravděpodobné náklady budou 350 – 400 Kč/vyučovací hodinu.

Je třeba zjistit, zda je ochotná a schopná učit i distančně pro případ opětovného
zavření škol.

Je nutné doladit s řediteli režim, v jakém by se střídala v jednotlivých šolách.
Návrh:
sudý/lichý týden
sudý týden: ZŠ Tyršovka 3 dny, 2 dny malé školy
lichý týden: ZŠ Záhuní 3 dny, 2 dny malé školy

Hodiny konverzace AJ pro učitele:
Domluvit lekce od začátku roku 2011,
1. lekce v týdnu od 4. 1.
2. lekce v týdnu od 18. 1.
ideálně vždy ve čtvrtek 15.30 – 16.30, záleží však na lektorce.

Místo: Paní Pivcová zjistí možnosti realizace v ZŠ Tyršova.



Celkem 10 lekcí každé dva týdny, během první lekce by se pedagogové s
lektorkou seznámili a domluvili se, jak by si představovali tandemovou výuku.

3. Sdílení dobré praxe, různé
Pedagogové si vyměnili tipy na on-line nástroje, s kterými mají dobré zkušenosti
v době distanční výuky.



23. 11. 2020, 15.30
PS pro čtenářskou gramotnost
Forma: on-line
Seznam účastníků:

Kateřina Klapetková
Martina Vroblová
Olga Síbrtová
Radomila Bryknarová
Radmila Matušová
Renata Štěpánová
Veronika Janíčková???
Martina???
(Buchtová, Ondřejková)
Kristýna Nováčková
Jitka Urubová

Průběh jednání:
1. Zahájení
2. Diskuze nad aktivitami implementace

Aktivita č. 17 Putovní čtenářské kufříky na podporu čtenářské
gramotnosti v MŠ
Obsah prvního kufříku je připraven, téma “počasí”, zpracovala p. Klapetková.
Kufřík se doplní dalšími knihami na téma počasí a pošle do zkušebního oběhu.
Zároveň se budou zpracovávat další témata.

Aktivita č. 8. Metodické dny pro učitele českého jazyky
První metodický den proběhl, – lektorka Klára Smolíková, spokojenost, v rámci
projektu budeme organizovat ještě minimálně jeden, tip na lektorku: p. Korcová,
ředitelka MŠ Várenská, Ostrava, tip – zorganizovat exkurzi, mají  zajímavé aktivity
pro nadané děti.
Současně s metodickým dnem proběhla i přednáška pro veřejnost se stejnou
lektorkou.

Aktivita č. 16 Logopedie pro MŠ
Proběhlo první setkání s logpedkou p. Kopelcovou, která se setkala s vedoucími
MŠ, je dohodnut workshop, v avizovaném termínu musel být zrušen z důvodu
protiepidemických opatření, nový termín je stanoven na leden.

Aktivitač. 28 Kouzlení s obrázky a písmeny
První běh zrealizován, zúčstnily se tři školy, další musel být odložen kvůli
protiepidemickým opatřením, uskuteční se v náhradním termínu.



Aktivita č. 10 Klokanův kufr
Všechny MŠ byly vybaveny Klokanovými kufry, resp. Klokanovými kapsami. Je
třeba zjistit zájem o dvoudenní kurz diagnostiky, v současnosti je nabízena i
on-line verze, prověřit.



24. 11. 2020, 14.00
PS pro rovné příležitosti
Forma: on-line
Seznam účastníků:

Jitka Pajlíková
Jitka Skřečková
Miroslava Vojnová
Pavel Mička
Pavlína Palová
Renata Dreslerová
Marie Jalůvková
Jitka Urubová

Průběh jednání:
1. Zahájení
2. Diskuze nad aktivitami implementace

Aktivita č. 11 Analýza potřeb škol včetně depistáže v MŠ a ZŠ – SVP a
nadaní žáci

Členové PS společně prošli návrh dotazníku a shodli se na jeho úpravách:
Ad 1) doplnit PAS
Ad 3) doplnit možnost on-line školení
Ad 7) v případě, že bude katalog používán, bylo by vhodné zaplatit variantu bez
reklam
Ad 9) přidat elektronické učebnice, přidat on-line výukové programy, přidat
relaxační pomůcky, opravit autisty na PAS

Další postup: RT doplní dotazník, pošle k finální kontrole členům PS, poté bude
dotazník rozeslán do škol.

3. Sdílení dobré praxe, různé

Tip na exkurzi, ZŠ ….., Ostrava, p. Pálová, doplní informace. Představení
programu Simriter.

Sdílení zkušeností: Palová - výjimky pro nošení roušek, distanční výuka funguje i
na speciální škole, chtějí distanční formu výuky využívat i v budoucnu v případě
dlouhodobé nemoci dítěte. Půjčovali žákům tablety, na které jsou zvyklí ze školy,
řešili i připojení – T-Mobile poskytoval neomezená data. Zapojení dětí bylo
mnohem vyšší než na jaře.
Skřečová – malé děti uvítaly návrat do školy, některé děti neměly připojení, pro
úkoly si chodily do školy.



Vojnová – ZŠ Tyršova také půjčovala počítače, sháněl se i sponsor pro jednoho
žáka.

Nejednotná doporučení a nařízení hygienických stanic.

Formativní hodnocení – poptávka po školení, raději on-line formou. Paní Palová
se zeptá na tipy na lektory KVIC. Robert Čapek – webinář v Rožnově p. R.



24. 11. 2020, 15.30
PS pro polytechniku
Forma: on-line
Seznam účastníků:

Barbora Dudková
Eva Sladká
Kateřina Balážová
Pavla Keislerová
Pavlína Maňasová
Silvie Balcárková
Lucie Gajdušková
Jitka Urubová

Průběh jednání:
1. Zahájení
2. Diskuze nad aktivitami implementace

Aktivita č. 15 Školení -  práce na PC, pokračování - ZŠ už asi nebudou mít
zájem, MŠ možná ano, je třeba zjistit zájem, momentálně ale není kde kurz
realizovat (ZŠ nás nepustí do svých PC učeben), on-line forma není pro tento typ
školení. Návrh – odložit pravděpodobně na 1. pololetí 2021/22.

Aktivita č. 25 Podzimní tvoření – vyhlášeného kola se stihly zúčastnit
mateřské školy, základní školy byly uzavřeny. Vyhlásit další kolo pro školní
družiny na jaře, nebo na podzim s aktuálním tématem.

Aktivita č. 5 Týden vědy
Po poradě se zástupci škol byl letošní ročník odložen až na říjen 2021. Návrh - na
jaře udělat venkovní aktivitu pro MŠ na téma badatelství v přírodě – tipy: p.
Balcárková Lesní pedagogika (p. Kahánek)
p. Maňasová – Langer, Lesy ČR
RT navrhne lektory, MŠ to proberou.

3. Sdílení dobré praxe, různé
Malá technická univerzita, měli ji v Trojanovicích, program byl možná až moc
náročný, lektora bylo třeba usměrňovat.
P. Dudková – program Světa techniky, kdy přijedou do MŠ – Malý řemeslníček.
Aktivity OKAP – do MŠ se nedostávají informace, pro příště zasílat rovnou do MŠ.



25. 11. 2020, 14.00
PS pro matematickou gramotnost
Forma: on-line
Seznam účastníků:

Ivana Eliášová
Jana Bartošová
Martin Majer
Jana Petrů
Lucie Dobiášová
Lucie Gajdušková
Jitka Urubová

Průběh jednání:
1. Zahájení
2. Diskuze nad aktivitami implementace

Aktivita č. 2 Šachy do škol a školek
Aktivita běží v MŠ, PS pro financování navrhla rozšíření pro ZŠ, 7 pedagogů se
přihlásilo na on-line kurz pro trenéry.
Návrh – zahrnout aktivitu 29 Šachový kroužek v základních školách do aktivity 2
jako podaktivitu. Souhlas.

Aktivita č. 9 Metodické dny pro učitele matematiky
Prozatím odloženo na dobu, kdy budou školy fungovat v běžném režimu.

Aktivita č. 18 Podpora matematické gramotnosti ve spolupráci s
muzeem ve Frenštátě p. R.
Aktivita byla kompletně připravena včetně dopravy, kvůli protiepidemickým
opatřením musela být realizace odložena. Je možné absolvovat místo TV, školy
mají TV nahrazovat jiným obsahem.

Aktivita č. 19 Workshop Vědnice
Odložená aktivita, prozatím na jaro 2021.

Aktivita č. 20 Rozšíření kroužků deskových her
Do konce školního roku vytipovat hry, aktivitu realizovat v příštím školním roce.

Aktivita č. 27 Ukázková hodina na téma péče o nadané děti
Se ZŠ Provaznickou jsme v kontaktu, čekáme na uvolnění opatření.

3. Sdílení dobré praxe, různé
Zvyšování PC gramotnosti, nabídneme v novém školním roce.
SYPO – dobrá videa a návody na to, jak používat nástroje na distanční výuku.



Problematika sledování prezence. Porovnávání různých nástrojů pro distanční
výuku.
Tomáš Jun – pěkná videa k Teamsům.
Formativní hodnocení – je důležité, kdo bude školit.
Aktivity OKAP2 – zájem o zapojení se do ABAKU.
Noc vědců – letos virtuálně.

Příloha č. 1: Screenshoty videokonferencí

Zapsala: 25. 11. 2020 Mgr. Jitka Urubová


