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Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

  

ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI  

                           MAP II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk 

 

 

 
Přítomni: 
 
Vedoucí PS Tomagová, členky PS Martinková, Kamenická, Forferová, členky RT Kracmanová, 

Svobodová. Členka PS Dagmar Hadravová byla z jednání omluvena. Dle obrazového otisku obrazovky 
zaznamenávajících přítomnost účastníků na on-line videokonferenci vč. data a času konání, který je 

přílohou tohoto zápisu.  

 
Průběh jednání: 

 
Členky Pracovní skupiny pro rovné příležitosti (dále jen PS) uvítala facilitátorka jednání Lenka             
Svobodová. Úvodní minuty jednání byly věnovány řešení technických otázek připojení. Vedoucí PS,            

paní Zdeňka Tomagová, poděkovala členkám za vstřícnost pro uskutečnění on-line setkání, které je             

vyžadováno s ohledem na vládní opatření.  

Hana Kracmanová, hlavní manažerka projektu MAP II, představila podrobně aktualizovaný          
STRATEGICKÝ RÁMEC MAP II PRO ÚZEMÍ SO ORP VARNSDORF A SO ORP RUMBURK DO ROKU 2023, a                 

to včetně příloh a informovala o stavu příprav a plánu změny vize. Členky pracovní skupiny dostaly                
k dispozici aktuální znění Vize i několik příkladů vizí jiných MAPů. Hana Kracmanová také představila              
2. sebeevaluační zprávu projektu MAP II vč. Harmonogramu zpráv v rámci projektu. 2. sebeevaluační             

zpráva je vlastním hodnocením činnosti, přehledu zlepšení či kritických míst v realizaci projektu i             
uvažovaných mitigačních strategiích. V následujících týdnech bude probíhat evaluace činnosti         
pracovních skupin. Členky obdrží v termínu 16.11.2020 hodnotící dotazník k vyplnění, který bude           

podkladem pro zpracování evaluace práce PS s termínem do konce prosince 2020. Zároveň Hana             
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Kracmanová podala základní informace k navazujícímu projektu MAP III a jeho předpokládanému            

nastavení. 

Lenka Svobodová krátce shrnula plán vzdělávacích akcí MAP II pro školní rok 2020/21 a nutné rušení                
či odklady vzdělávacích akcí s ohledem na epidemiologická omezení. Členky dostaly k dispozici           

aktuální plán aktivit implementace MAP II.  

K efektivitě formy vzdělávacích akcí proběhla podrobná diskuse. Paní Tomagová zmínila omezenou           
přenositelnosti informací ze seminářů v rámci pedagogického sboru a podnítila další diskusi, jak lépe             
zaměřit podporu ve vzdělávání pedagogů. Paní Kamenická zdůraznila význam spolupráce a kontaktů,            

uvolňování z výuky s sebou nese komplikace, ale přese všechna omezení má DVPP stále svůj význam.              
Nicméně by bylo vhodné podpořit př. mentoring. Paní Martinková navrhla sdílení materiálů            
z uskutečněných seminářů a sdílení dobré praxe. Navázala paní Forferová, zásadní je předávání            

zkušeností, podpořit partnerství škol s předáváním přímo ve výuce a při práci s dětmi. Každá škola              
může nabídnout nějakou konkrétní oblast, ve které se jí daří a nabídnout jako příklad dobré praxe                
dalším školám, aby si prakticky vyzkoušely (V čem jste dobří – nabídněte kolegům, ať si mohou                

přímo ve výuce vyzkoušet).  

PS se věnovala diskusi ke zkušenostem s distanční výukou. Členky měly k dispozici zprávu ČŠI ČR              
mapující zkušenosti žáků a učitelů ZŠ s distanční výukou. Hana Kracmanová předala podrobnou            
informaci o projektu Česko Digital, která předpokládá spolupráci neziskového subjektu a školy jako             

podmínky pro předávání technického vybavení dítěte pro distanční výuku. Podrobněji viz           
https://www.ucimeonline.cz/aktivity/internet-do-rodiny/. Projekt nabízí zdarma záznamy webinářů      

ve videotéce.  

Členky PS sdílely konkrétní zkušenosti s online výukou: 1) paní Kamenická zdůraznila specifika            

speciálního školství, dálkové vzdělávání je zcela nerealizovatelné, předávání pracovních listů či           
manuálů představuje pouze práci pro rodiče, při uzavření SpecZŠ je situace pro vzdělávání dětí              
katastrofická; 2) paní Tomagová zaznamenala posun v přístupu rodičů k on-line výuce z jarního zcela            

odmítavého k současnému kooperujícímu, v průběhu podzimu zajistili počítače pro učitele a          
zaškolení v prostředí MS Teams, nicméně je nutné průběžné vzdělávání učitelů, připravili dotazník            
pro rodiče – reflexe on-line rozvrhů; zajistili zápůjčky tabletů pro žáky, až na několik jsou žáci                

zapojeni do on-line výuky, těmto jsou předávány tištěné úkoly; vybavení nechybí, stále však             
přetrvává „odpor k počítači“, plošné financování vybavení škol je zcela neúčelné, neboť vůbec            
nereflektuje odlišný stav vybavení jednotlivých škol nebo jejich aktuálních potřeb; 3) paní            
Martinková si posteskla nad řešením technikálií s upozaděním otázky psychiky (well-beingu) žáků,           

učitelů i rodin; potýkají se ze zastaralým vybavením výpadky a přetížením sítě, učitelé používají              
vlastní techniku i připojení, chybí znalosti a proškolení; rodiny nemají vybavení nebo znalosti,             
problém u vícečetných domácností s koordinací on-line výuky, chybí technická pomoc          

rodičům/žákům; distanční výuka představuje nárůst rozdílů ve výsledcích žáků především          

ovlivněným vztahem rodiny ke vzdělávání. 
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Celkově lze shrnout zkušenosti s on-line výukou tak, že mají negativní dopad na nižší porozumění a               
výkonnost žáků. Příprava pro pedagogy je vyčerpávající a několikanásobně převyšuje standardní           
přípravu pro prezenční výuku. Na základě diskuse s distanční výukou a s ohledem na wellbeing žáka i               

jeho výsledky ve vzdělávání se členky shodly na přípravě doporučení pro režim on-line výuky.              
Východiskem doporučení je návrh paní Forferové, který bude připomínkován členkami PS. Návrh se             

týká následujících oblastí:  

- Dopolední výuka – preferovat časnější režim 
- Dodržovat režim – stanovit si a dodržovat systém, dělat velké pauzy mezi jednotlivými on-line              

hodinami 
- Zpětná vazby – žáci nezbytně potřebují zpětnou vazbu od učitele, hodnocení, jak si stojí; zpětnou               

vazbu je třeba poskytnout i rodičům 

- Menší skupiny – ideálně dělit třídu na menší skupiny 
- Zadávání úkolů – úkoly je třeba zadávat s výkladem (zejména u dětí, které si jen vyzvedávají) 

- Délka on-line hodiny – vhodnější maximálně 30 minutová vyučovací hodina 

- Forma on-line hodiny – frontální výuka nestačí, je třeba být interaktivnější k udržení pozornosti,             

zpětné vazbě, poskytnutí možnosti komunikace i okamžitému hodnocení (př. interaktivní tabule). 

Zdeňka Tomagová, vedoucí PS, závěrem poděkovala všem přítomným za aktivní účast na přípravě i              
na jednání. Termín dalšího jednání PS byl sjednán na 9.12.2020 od 16h. online prostřednictvím              
GoogleMeet. 
 
Úkoly vyplývající z jednání: 
 

 
Zápis vypracovala:                          Mgr. Lenka Svobodová, členka RT 
Zápis ověřila:                                   Mgr. Bc. Zděnka Tomagová, vedoucí PS pro rovné příležitosti 
 

Mgr. Lenka Svobodová  
 
Mgr. Bc. Zdeňka Tomagová 
……………………………………………………………………………… 
 
V Jiřetíně pod Jedlovou dne: 18. listopadu, 2020 
 
Přílohy: 
 

Obrazového otisky obrazovky z jednání realizovaného on-line  

                                                                                                   
 

Úkol: Kdo: Lhůta: 
Dle textu Členky PS 

Lenka Svobodová, členka RT 
Další jednání PS 

https://meet.google.com/ako-hnry-oih?authuser=0
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