ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST
Datum a čas konání: 3. listopadu 2020, 16:00
Místo konání: on-line, VPSFree
Přítomni: dle prezenční listiny 18 členů + 3 pracovníci MAP
Zápis:
Program jednání:
1.
Zahájení setkání
2.
Sdílení zkušeností s distanční výukou
3.
Nabídka online besed s českými autory dětské literatury (M. Sehnalová)
4.
Různé
5.
Zakončení
1. Zahájení setkání
L. Veselá přivítala všechny účastníky a následně předala slovo vedoucímu PS R. Koníři.
2. Sdílení zkušeností s distanční výukou
 PPP a SPC http://www.pppjicin.cz/ – se přestěhovali do polyfunkčního centra na
autobusovém nádraží, kde má mnohem lepší podmínky pro práci, jede v běžném
režimu za dodržení hygienických opatření, on-line intervence přes MS Teams


R. Jandová (SPŠ a VOŠ) – hodnotí stávající výuku jako mnohem kvalitnější než na
jaře, pracují v MS Teams – velký pomocník WhiteBoard, velmi vysoká účast na online hodinách, maturitní ročníky dokonce 100% docházka



R. Koníř (4.ZŠ) – učí prvňáčky, což je asi nejnáročnější, využívá hlavně asistované
spolupráce (žák pracuje za podpory rodiče příp. sourozence apod.), zpětnou kontrolu
musí dělat hlavně rodiče, v matematice připravuje 2 úrovně kvízů, využívá sdílení
tabule, wordovské dokumenty



K. Radová (2.ZŠ) – doporučuje čtenářský
https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik



M.Sehnalová (knihovna) - doporučuje k vyhledávání mluveného slova i YouTube.



J. Stillerová (ZŠ Bodlák a Pampeliška)
https://digitalnilektori.cz/ (jsou i na FB), Kahoot!



Balcarová (MŠ U Kina) – potýkají se s nedostatkem personálu v důsledku Covid-19

deník

–

pro

na
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rozhlase

doporučuje

3. Nabídka online besed s českými autory dětské literatury (M. Sehnalová)
 M. Sehnalová zve na on-line besedu s novopackým autorem dětských knih Danielem
Polmanem, která proběhne dne 4.11. 2020 od 18hod. (https://knihovna.jicin.cz/danpolman/)



Dále představila autory dětských knih, kteří by se byli ochotni v případě zájmu
účastnit on-line besed ve třídách. (Členové PS obdrželi prezentaci do e-mailu.)

4. Různé
 B. Podhajská seznámila účastníky s výstupy ze setkání Krajských kabinetů


Firma O2 nabídla jednotlivým školám 20 předplacených SIM karet s neomezenými
daty pro potřebné žáky (některé školy již mají k dispozici)

Nejbližší on-line naplánované akce:
 19. 11. - Jak na čtenářské workshopy s Klárou Smolíkovou https://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity/seminar-jak-na-ctenarskeworkshopy-klara-smolikova
 25. 11. – Líný učitel s Robertem Čapkem https://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity/seminar-liny-ucitel-s-robertemcapkem
 26. 11. - Zajímavá online výuka - didaktické tipy s Vandou Vaníčkovou https://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity/webinar-zajimava-online-vyukadidakticke-tipy


Novinky MAPu můžete sledovat na webu https://www.otevrenezahrady.cz/map a
Facebooku: https://www.facebook.com/mapjicin, kde sdílíme i tipy na další online
semináře jiných subjektů.

5. Zakončení
R. Koníř se se všemi rozloučil, poděkoval za aktivní účast a zakončil setkání.
Zapsala: Lenka Veselá, DiS.

