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Záznam z 5. setkání PS pro podporu spolupracující atmosféry a dobrého klimatu ve 

školách, zavádění metod a forem práce vedoucích k individualizaci vzdělávání 

  

Datum a čas setkání: 2. 12. 2019, 16:30-18:30 hodin  

Místo setkání: Gymnázium Mnichovo Hradiště, Studentská 895 

Přítomni: Iva Andrlíková, Lucie Beranová, Gabriela Luková Sittová, Stanislava Matulová, 

Michala Mydlářová, Hana Vrzáňová, Jaroslav Zadražil (viz prezenční listina)  

Program setkání PS: 

1) seznam místních odborníků, 

2) přehled o plnění úkolů této pracovní skupiny (Markéta Tomášová), 

3) zhodnocení akce Pozitivní klima ve škole (tipy na konkrétní aktivity z toho 

vyplývající), 

4) téma hodnocení a nadané děti. 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Uvítání 

2. Hodnocení akce „Triády“ 

• Velmi kladné, lektorka měla velmi široký záběr a uměla si poradit i se širokým 

spektrem posluchačů (rodiče, učitelé 1., 2. i 3. stupně, psycholožka…), 

působila velmi pozitivně a byla velmi inspirativní a hlavně realistická. 

• Velká škoda, že byla tak malá účast. 

3. Hodnocení akce „Pozitivní klima ve škole“ 

• Obecně byla zhodnocena pozitivně, ovšem velkou míru vlivu na klima školy 

vidíme v roli vedení školy i podle práce lektora samotného. 

4. Zrušení/odsunutí akce „Stínování“ – Simulace jednání zastupitelstva 

• Nejspíš došlo k horší komunikaci se školami, příště by bylo potřeba dát vědět 

dříve a motivovat učitele a dát jim více informací. 

• Chtěly by i sedmé ročníky. 
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5. Přehled o plnění úkolů – informace o výstupech PS Klimatiků od začátku projektu 

4 setkání pracovních skupin ročně. 

2018: 1) 26. 11. 2018 

2019: 1) 11. 2. 2019 

           2) 13. 5. 2019 (Pozitivní klima ve škole) 

           3) 4. 11. 2019 (Triády aneb Třídní schůzky trochu jinak) 

           4) 2. 12. 2019  

• 10 seminářů (zbývá naplánovat 5 akcí) 

1) 26. 9. 2019 – Kyberšikana a další nástrahy virtuálního prostředí 

2) 12. 11. 2019 – Komunikace s rodiči 

3) 29. 11. 2019 – Jak si hospitovat navzájem aneb Mentoring mezi učiteli 

4) 24. 3. 2020 – Hodnocení 

5) 28. 4. 2020 – Nadané dětí 

• 5 výjezdů za příklady dobré praxe (zbývají naplánovat 2 výjezdy) 

1) 21. 3. 2019 – výjezd NZDM Liberec 

2) 9. 5. 2019 – výjezd ZŠ Na Beránku 

3) 28. 5. 2019 – výjezd ZŠ a MŠ Okna 

• 5 setkání málotřídních škol 

1) 24. 4. 2019 – setkání v ZŠ Klášter 

2) 23. 10. 2019 – setkání v ZŠ Veselá 

3) 3/2020 

4) 3/2021 

5) 10/2021 

• 5 setkání mateřských škol 

1) 3. 4. 2010 – setkání v MŠ Březina  

2) 5. 11. 2019 – setkání v MŠ Doubrava 

3) 11/2020 

4) 2/2021 

5) 10 nebo 11/2021 
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• 4 setkání čtenářského klubu (zbývají naplánovat 2 čtenářské kluby)  

1) 2. 4. 2019 – O hodnocení a věcech souvisejících 

2) 10. 12. 2019 – Předvánoční snový čtenářský klub 

19. 2. 2019 1. setkání ŠMP 

26. 9. 2019 2. setkání ŠMP 

4. 3. 2020 3. setkání ŠMP 

 

Návrhy na plánování dalších akcí: 

6. Téma ASISTENTI NA ŠKOLÁCH - „Pozice asistenta na škole, pravomoc učitele 

a asistenta…“ 

• Pracovní setkání asistentů a pedagogů + školení 

• Odpovědi na otázky: Co může chtít učitel od asistenta a naopak? Náplň práce 

asistenta? Může hlídat další děti ve třídě?... 

• Dobré zkušenosti má 3. ZŠ a nabízí svoji pomoc při lektorování 

• Ekurze do výuky, kde pracuje asistent 

• Setkání vedení, asistentů a učitelů – vymezení kompetencí 

7. Téma JAK MOTIVOVAT RODIČE K ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍCH 

AKCÍCH 

• Návrhy Jardy Zadražila za rodiče: čas konání po 16:30 h, max. délka 3 hod, 

ideálně projekt ve smyslu „Otevřená škola“ – v sobotu, více workshopů, aby si 

rodiče vybrali svoje téma, dílničky či program pro děti, ukázky práce dětí ve 

škole (formát typu 60 let GMH). 

• Diskuze nad motivací rodičů – chodí, až když je problém, nebo když je to 

zábavné. Použít „motivační“ názvy akcí (typu „Co s mým puberťákem“…). 

• Pokusit se zainteresovat malou skupinku rodičů, která by pak na sebe nabalila 

další – neformální setkávání s učiteli, vedením, psycholožkou, 

vychovatelkami… 

• Možná témata dalších akcí pro rodiče:  

i. Učení doma – Jak motivovat svoje dítě k domácí přípravě 
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ii. Šikana 

iii. Komunikace s dospívajícím (lektoři Čáp, Pekařová, Okleštěk, 

Kopřivovi..???) 

iv. Motivace k povinnostem 

• Ankety pro rodiče na různá témata – možnost využít Bakaláře 

• Rodičovský kruh – Setkání s…, fórum se školní psycholožkou, fórum s učiteli 

8. Dotazy na MAP: 

• Bude se realizovat nějaká akce na téma E-bezpečí? 

• Rádi bychom (kvůli konání třídních schůzek v době realizace) opakování akce 

na téma komunikace s p. Čápem – tentokrát třeba na téma komunikace s 

„puberťáky“ 

9. DOMÁCÍ ÚKOL: 

• Navrhnout a sepsat seznam místních odborníků, pokud by to bylo možné, 

navrhnout sebe na nějaké téma do seznamu místních odborníků 

• Zamyslet se a navrhnout, kam na výjezd za inspirací 

 

Datum dalšího setkání: Bude domluveno emailem, případně dojde ke spojení setkání PS a 

nějaké akce 

 

Záznam vypracovala: Iva Andrlíková 

 


