
 

 

Zápis z elektronického jednání Řídící pracovní skupiny 

Datum konání:  14. – 20. dubna 2020 

Elektronického jednání se zúčastnily: 

 Bc. Andrea Tenenková, DiS. (MŠ Česká Třebová, U Koupaliště) 

 Mgr. Veronika Vaňousová (ZŠ a MŠ Libchavy) 

 Mgr. Miroslava Kroulíková (ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská 147) 

 Mgr. Ludmila Zapletalová (Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí) 

 

Všem členům pracovní skupiny byl Mgr. Adélou Bednářovou (odborný manažer MAP) 14. dubna 2020 

rozeslán email, ve kterém bylo uvedeno zadání a postup zpracování jednotlivých úkolů. 

V rámci projektu MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II v průběhu dubna probíhá každoroční evaluace 

projektu. Členky ŘPS se této evaluace účastnily pomocí Google dotazníků. Každá vyplnila dotazník 

pro ŘPS a dotazník pro pracovní skupinu, do které náleží (PS čtenářská gramotnost X PS matematická 

gramotnost X PS rovné příležitosti). 

Členky ŘPS byly seznámeny s návrhy projektů, které vznikly v rámci březnového jednání pracovních 

skupin. Jedná se o tyto aktivity: Podpora čtenářské gramotnosti na území MAP Ústí nad Orlicí a Česká 

Třebová, Podpora čtenářské gramotnosti u dětí a žáků do 15 let, Podpora spolupráce škol a zákonných 

zástupců, Neformální propojování dětí a žáků s dětmi a žáky ohroženými školním neúspěchem. 

Všechny tyto projekty jsou součástí implementační části dokumentu MAP. 

Od 3. dubna do 10. dubna probíhalo veřejné připomínkovací řízení. V rámci něho byla doručena celkem 

1 připomínka k finálnímu dokumentu MAP, a to ze strany paní Liškové z Městského úřadu v České 

Třebové – mezi členy Řídícího výboru je uvedena paní Hana Hrdličková, která již na úřadě nepůsobí. 

ŘPS pověřuje realizační tým k zajištění náhrady za paní Hanu Hrdličkovou ve složení Řídícího výboru.  

 Členky ŘPS se měly v návaznosti na dotazníkové šetření k online výuce mezi školami podělit o své 

zkušenosti s online výukou. Z tohoto šetření mezi členkami ŘPS vzešly tyto výstupy: 

 

 

 

 



 

 

Jak jste na tom s online výukou vy? Jak vnímáte online výuku 

z pohledu rodičů a jak z pohledů pedagoga? Jaké máte ohlasy 

na online výuku? Hodnotíte online výuku spíše pozitivně nebo 

negativně? Napište své zkušeností, nápady a triky.  

Veronika Vaňousová 

- příležitost naučit se něčemu novému - výzva, zda to zvládneme 

- naše škola po prvotním tápání vytvořila systém pro 1. a 2. stupeň - každý žák obdrží 

prostřednictvím tř. učitele (na webu školy) tabulku se zadáním práce na daný týden v 

pondělí do 8 hodin. V tabulce si sami žáci mohou “odškrtávat” hotovou práci, hodnotí 

její obtížnost i svůj výkon. Jednotliví učitelé zapisují zadání práce do této sdílené 

tabulky do pátku předchozího týdne. Tř. učitel má možnost “stopnout” přílišné 

množství zadaných úkolů. Nechceme zahltit žáky ani rodiče. 

- vyučujeme ČJ, M, AJ - pouze opakování, žádné nové učivo 

- na 1. stupni posíláme náměty k dalším činnostem (TV chvilky, cvičení, odkazy na 

písničky, výtvarné náměty, tvoření, hry, pozorování přírody,....) - aby rodiče měli čím 

zabavit děti, když budou chtít 

- na 2. stupni se střídají v dvoutýdenním režimu předměty jako Př, Z, F, Ch, D, NJ - 

zadání různých aktivit, aby žáci úplně nezapomněli…. 

- Každý týden se s žáky spojujeme v online setkáních přes ZOOM (1. - 9. tř.), cca 4 

setkání/ třídu/ týden - vysvětlení učiva, dopomoc, pohádka či jen popovídání…. 

- Přes ZOOM funguje i badatelský klub  

- Žáci i rodiče na 1. stupni posílají každý týden zpětnou vazbu učitelům - jak zvládají, co 

jde, co nefunguje, s čím potřebují pomoc 

- žáci 2. stupně posílají skeny, fotky či jiné výsledky své činnosti jednotlivým učitelům, 

přidávají hodnocení, jak se jim dařilo, využíváme i různé online aktivity jako např. 

Quizziz, sdílené soubory na Google Disku 

- tř. učitelé komunikují s rodiči žáků, kteří mají nějaký problém - neměli vybavení, 

potřebovali tisk, neposílali práci - zatím vše v pořádku a vše se daří vyřešit 

- ohlasy máme spíše pozitivní - rodičům vyhovuje tabulka s týdenním plánem - mají 

snadnou kontrolu, co mají děti hotové, co se kdy a kam má odeslat 

- dětem nejvíce chybí sociální kontakty - necháváme jim po ukončení výuky běžet online 

setkání, aby si “pokecali” 

- učitelé v prvních dvou týdnech tápali, pak na společné poradě proběhlo sdílení 

zkušeností, sjednocení postupů, vytvoření plánů a tabulek (např. sdílíme tabulku 

online setkání, abychom se časově nekřížili, pokud je v rodině více dětí) 



 

 

- učitelé si dali za cíl odpovědět na každý mail nebo otázku dětí i rodičů tak, abychom 

stále měli kontakt a zpětnou vazbu a aby rodiče i děti viděli, že v tom nejsou sami, že 

je podpoříme a pomůžeme jim, jak to jen půjde 

- v MŠ posílají paní učitelky emailem 1x týdně 2-3 pracovní listy a další náměty na 

činnosti rodičům předškoláků, dostávají zpětnou vazbu, jak se dětem daří 

- učitelé se stále učí novým poznatkům (sami nebo na různých webinářích) - vše si 

přeposíláme, abychom se podpořili a pomohli si navzájem 

- učitelé sdílejí pozitivní zpětnou vazbu od rodičů a dětí, abychom si dodali optimismus 

a elán do další práce - všechny zde popsané aktivity stojí obrovské úsilí a mnoho 

času 

 

Ludmila Zapletalová: 

- Při výuce on-line u svých dětí pozoruji: Některé dny pracují i několik hodin (ne vždy to 

je jejich špatným rozvržením práce, ale nekoordinovaností ze strany školy/jednotlivých 

učitelů) - úkoly dostávají většinou denně, nelze úplně plánovat. Pomalu se začíná 

rozbíhat on-line setkávání - po drobných obtížích, kdy bylo nutné technicky dovybavit 

domácnost technikou (z domu pracujeme 4), to je velmi pozitivní.  

- Z pohledu pedagoga (výuka na SŠ): Je to nová zkušenost, nebyla jsem na ni 

připravená především po technické stránce a znalostně pro práci s PC programy k 

online výuce. Situace umožňuje prohlížet na předkládaná témata jinak, kreativněji, 

využívat jiné výukové zdroje (filmy, dokumenty) - aby to studenty bavilo, zahltilo, 

netrvalo jim dlouho. 

- Přemýšlím nad situací rodin, kde nemají technické vybavení, znalosti, zkušenosti s 

výukou …. 

 

Miroslava Kroulíková 

- Vzhledem k tomu, že pro nás všechny - žáky, učitele, rodiče, byla situace nová, zpočátku 

jsme si museli zvyknout naučit se pracovat jinak, na dálku. 

- V hojné míře využíváme webové stránky školy, kde má každá třída svoji rubriku, která je 

rozdělena po jednotlivých předmětech. Zde vyučující zadávají práci vždy v pondělí na celý 

týden. Výjimkou je český jazyk - běžně 5 vyučovacích hodin týdně – aby se žáci v delším textu 

neztráceli, přistoupili jsme k intervalu pondělí, středa, pátek. Většina žáků i rodičů tento 

systém vítá. 

- Aby žáci měli zpětnou vazbu a věděli, jak se jim práce daří, mají zadané nejen cvičení, 

pracovní list, ale i kontrolu - učitel cvičení vypracuje a žáci mohou porovnat – např. v češtině, 

matematice, … především na druhém stupni. Důvodem je také to, že nemusí „zapřáhnout“ 



 

 

rodiče, hlavně na druhém stupni, kdy se rodiče často museli dovzdělat, protože přeci jen mají 

od základní školy nějaký rok odstup. 

- Některé práce žáci posílají zpět, pomocí přílohy e-mailu. Žák se vždy následně e-mailem 

dozví, jak pracoval – snažíme se vyzdvihnout, co se žákovi podařilo, motivovat ho k další 

práci. Pokud udělá chyby, radami jej navedeme, aby si je zkusil sám opravit. Hodnotíme 

pouze slovně. 

- Pokud má žák problémy, může kontaktovat učitele e- mailem nebo zatelefonovat. 

Několikrát už byla výuka vedena telefonicky – žák + učitel. 

- Třídní učitelé jsou v kontaktu nejen se žáky, ale i s rodiči, pravidelně zjišťují, zda žáci stíhají, s 

čím by potřebovali pomoci, … Ohlasy od rodičů jsou převážně kladné, optimistické. 

- Odkazujeme i na různé internetové stránky, videa, výuku ČT. Někteří učitelé videa točí a pro 

skupinky žáků + učitel využívají komunikátory. 

- Většina žáků a všichni učitelé by se rádi vrátili zpět do školy, všem nám chybí přímý kontakt 

a sdílení. 

 

Andrea Tenenková  

Z pohledu rodinného příslušníka: 

- Nová zkušenost, která se týká nejen dětí, ale i jejich rodičů (rozplánování zadaných 

úkolů, motivace k učení, vhodné metody, nevzbudit u dětí „odpor“ k učení). 

- U dětí se prohlubuje jejich samostatnost, ale zároveň obavy rodičů, jak vše zvládat a 

naplánovat …né vždy rodiče mohou zůstat doma z práce, tak se musí vymýšlet různé 

varianty. Pokud rodiče chodí do práce, tak to je pro obě strany velmi náročné. 

- Dětem chybí sociální kontakty…i když jsou např. v kontaktu přes mobil. 

Online výuka…jak probíhá v různých ročnících ZŠ: 

 

Žák I. třídy  

- Tř. učitelka zadává úkoly vždy dva dny dopřed, zadání zasílá na e-mail.   
- Zadání jednotlivých úkolů je přesné – co, kde, jak …případně jsou doplněné různé 

odkazy na videa (nové učivo, k tématu rozšiřující informace apod.) 
- Tř. učitelka nabízí rodičům pomoc, pokud si neví s něčím rady… 

Žák IV. třídy 

- Tř. učitel zadává úkoly denně (vždy dopředu), zadání zasílá na e-mail 



 

 

- U zadání je napsaný termín, kdy se musí jednotlivé úkoly odevzdat (vyplnit kvíz, odeslat 
vyfocený úkol apod.) 

- Úkoly jsou zadané z předmětů, které by byly v daný den ve škole 
- Výuka cizího jazyka: postupné zaběhnutí online spojení se žáky (jediná nevýhoda, tak 

čas, který se vždy nehodí všem) 

Doplnění k online výuce využíváme: 

- Sledování TV – ČT2 pořad UčíTelka (+ mnoho materiálů, které zveřejňují na webových 
stránkách) 

-  Videa na Youtube (konkrétní odkazy, které zasílají učitelé) 
- Online videa – Matýskova matematika (od 1. do 5. ročníku ZŠ) 
- Online videa, učebnice– nakladatelství Nová škola (bezplatný přístup k multimediálním 

interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň ZŠ) 
- Kvízy pomocí formulářů Google (konkrétní odkazy, které zasílají učitelé) 
- Komunikace přes e-mail (zasílání vypracovaných úkolů) 
- Diktáty namluvené učitelem (zaslané ve formátu MP3) 

Z pohledu MŠ: 

- MŠ je uzavřená a ředitelka zůstává v kontaktu s rodiči. Pokud něco potřebují, tak se na 

ni mohou obracet. Jednotlivé dotazy se řeší individuálně. Na webových stránkách MŠ 

jsou zveřejněny určité pracovní listy, které si případně mohou rodiče stáhnout. 

 

 

Příští jednání Řídící pracovní skupiny proběhne v červnu 2020 
(termín a místo budou upřesněny). 

 

Zapsala: V. Stožická 


