
   

   

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání, které se konalo online 

dne 10. 3. 2021 od 17:00 do 19:00 hod., formou webináře. 

 

Přítomni: viz. prezenční listina. 

 

1. Úvodní slovo  

Zahájil manažer projektu Mgr. Norbert Kobela přivítáním účastníků a seznámením 

s programem.  

 

2. Téma diskusního setkání:  

 

Školní (ne)úspěšnost v době Covidu  

 

Pozvání na seminář přijaly vedle zástupců škol také: 

 

vedoucí odboru školství paní Bc. Jiřina Kožená, 

školní psycholožka paní Mgr. Zuzana Sůvová, 

vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí paní Bc. Kateřina Woháková DiS.   

 

Diskusním setkáním nad aktuálními otázkami vzdělávání v režimu ovlivněném 

epidemiologickými opatřeními provázeli vedoucí Pracovní skupiny pro rovné 

příležitosti Ing. Mgr. Jana Vítková a manažer projektu Mgr. Norbert Kobela.   

  

Program:  

 

• projevy, příčiny a řešení školní neúspěšnosti, 

• jak poznat, že je dítě ohroženo 

https://cosiv.cz/cs/2021/02/17/dite-v-ohrozeni/ 

• efektivní přístupy ke vzdělávání, 

• návraty do školy a školní úspěšnost, 

• psychohygiena žáka a učitele 

https://www.academia.cz/edice/kniha/sikanovani-na-skolach 

https://cosiv.cz/cs/2021/02/17/dite-v-ohrozeni/
https://www.academia.cz/edice/kniha/sikanovani-na-skolach


   

   

https://m.kr-

vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4082029  

(metodika vedení třídnických hodin) 

https://www.youtube.com/watch?v=gBbBF6wRxzg&feature=youtu.be   

nevypustdusi.cz 

• vzdělávání žáků s poruchami učení a odlišným mateřským jazykem 

https://nautis.cz/cz/jak-na-domaci-vzdelavani-deti-s-pas 

https://meta-ops.eu/ 

 

3. Přenos zkušeností a informací, diskuse  

 

V průběhu celého setkání probíhala živá diskuse. Diskutovány byly otázky:  

 

• řešení absencí žáků v online výuce, 

• kontrolní činnost vedení školy, 

• vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem,   

• zvýšení zájmu žáků o online výuku, 

• technické možnosti školních informačních systémů, 

• možnosti povzbuzení žáků a dodání optimismu,  

• nezbytnost účinné komunikace mezi aktéry vzdělávání, 

• psychohygiena učitele a žáků, 

• krizový plán návratu dětí do škol  

https://cosiv.cz/wp-content/uploads/2020/05/Az-se-sejdeme-ve-skole-

krizovy-plan.pdf 

• jednoduchý návod, co dělat po návratu do školy 

https://www.detstvibeznasili.cz/pracuji-s-detmi 

 

4. Závěr 

 

Na závěr shrnul manažer projektu obsah setkání a rozloučil se s účastníky.   

 

Součástí zápisu je příloha Co se osvědčilo v online výuce a jak po Covidu.  

 

V Čáslavi 11. března 2021 

 

Zapsala: 

Ing. Mgr. Jana Vítková 

vedoucí skupiny pro rovné příležitosti 

Zápis ověřil:  

Mgr. Norbert Kobela 

manažer projektu a klíčových aktivit 

https://m.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4082029
https://m.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4082029
https://www.youtube.com/watch?v=gBbBF6wRxzg&feature=youtu.be
https://nautis.cz/cz/jak-na-domaci-vzdelavani-deti-s-pas
https://meta-ops.eu/
https://cosiv.cz/wp-content/uploads/2020/05/Az-se-sejdeme-ve-skole-krizovy-plan.pdf
https://cosiv.cz/wp-content/uploads/2020/05/Az-se-sejdeme-ve-skole-krizovy-plan.pdf
https://www.detstvibeznasili.cz/pracuji-s-detmi


   

   

Co se osvědčilo v online výuce 

 

• Čas distanční výuky je pravidelný, žák si ho může zaznamenat napevno do 

rozvrhu,          

• úkoly jsou zadávány s dostatkem času pro zpracování, 

• úkoly jsou zadávány jednoznačně, pro hodnocení jsou předem stanovena 

hodnoticí měřitelná kritéria,  

• je stanovena jednotná komunikační platforma, která je chráněna proti 

zneužití,  

• pokud lze je využito dělení na skupiny s menším počtem žáků při on-line 

výuce,  

• učitel zná rodinné zázemí žáků, má přehled o jejich počítačovém vybavení a 

možnostech připojení,  

• proběhla vhodná redukce učiva, je stanoveno důležité učivo a to je dostatečně 

procvičováno,  

• osvědčilo se slovní hodnocení prací žáků a pravidelná zpětná vazba. 

 

Jak po Covidu 

 

• Podporujme snahu žáků do budoucna. Nebylo by férové, hodnotit je jakoby 

žádné odloučení a distanční výuka neproběhly. Známky by měly mít motivační 

charakter. 

• Zmapujeme, kam kdo došel, individualizace výuky bude nutná. 

• Sdílíme zkušenosti v metodickém sdružení, předmětových týmech a 

s ostatními školami, využíváme pomoc asistentů pedagoga k individualizaci 

výuky, poradenství školního psychologa, odborné metodiky a zdroje.   

• Pomáháme žákům sdílet emoce a znovu upevnit jejich vztahy ve třídě, 

využijeme třídnické hodiny, psychosociální hry …    

• Pomáháme žákům vybudovat si nový denní řád. 

• Pedagogové spolupracují a koordinují výuku, hodnocení a písemné práce.  

• Komunikujeme. 


