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Záznam z 11. setkání PS pro podporu spolupracující atmosféry a dobrého klimatu ve 

školách, zavádění metod a forem práce vedoucích k individualizaci vzdělávání 

  

Datum setkání: 7. 6. 2021, 18:00-19:00 hodin, zahrada mnichovohradišťské fary 

Přítomni: Iva Andrlíková, Lucie Beranová, Tomáš Breň, Stanislava Matulová, Hana 

Vrzáňová 

Program:  

1) sdílení na téma formativní hodnocení, 

2) přehled akcí MAP II Mnichovohradišťsko v uplynulém období, 

3) připravované akce v rámci pracovní skupiny. 

 

 

1) Sdílení na téma formativní hodnocení 

 

     Setkání pracovní skupiny „klimatiků“ se uskutečnilo po skončení Zavádění formativního 

hodnocení (7. 6. 2021, 16:00-18:00 hodin), sdílecí a zároveň vzdělávací akce určené 

především pro učitele. Zavádění FH moderovala Iva Štrojsová, hosty, kteří se podělili o své 

zkušenosti se zaváděním formativního hodnocení na základní škole, byli manželé Lucie 

Kašparová (učitelka na 5. ZŠ v Mladé Boleslavi) a Milouš Kašpar (ředitel ZŠ TGM v Mladé 

Boleslavi). Na obou školách se v posledních několika letech snaží systematicky zavádět 

formativní hodnocení, na každé ze škol v odlišném rozsahu, ve své podstatě však totožně.   

     Přítomní členové PS probrali situace související s FH, kdy nejlépe začít s FH, náročnost 

FH pro učitele, zpětnou vazbu, nezbytnost vrstevnického hodnocení a sebehodnocení, jak 

dítěti umožnit promluvit, zda je při zavedení FH viditelná nějaká změna např. ve výsledcích 

při přijímacích zkouškách, odbourávání klasického známkování, práci s chybou, nezbytné 

stanovení vzdělávacích cílů, odpovědnost dítěte za své učení i přirozenost učitele. 
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2) Přehled akcí MAP II Mnichovohradišťsko v uplynulém období (pod PS 

klimatiků) 

 

Členové PS se seznámili s akcemi, které se uskutečnily pod hlavičkou PS klimatiků od 

začátku roku 2021. Ve většině případů šlo o online formáty (setkání ŠMP proběhlo emailovou 

formou), od konce dubna už bylo možné setkávání se, výjezd do turnovského muzea tedy 

proběhl prezenčně, stejně tak i setkání mateřských škol nad dotazníky pro rovné příležitosti. 

 

20. 1. 2021 Jak sedět a vlastně se hýbat?  

2. 3. 2021 Aktivizující metody na úvod hodiny  

10. 3. 2021 Setkání ŠMP 

17. 3. 2020 Reflexe na konec hodiny 

31. 3. 2021 Setkání malotřídek v přípravné třídě 

6. 4. 2021 

Formativní hodnocení 1 - Principy formativního hodnocení a zjišťování aktuálního 

stavu porozumění žáků 

13. 4. 2021 Psychohygiena pro pedagogy / 10.setkání PS klimatiků 

27. 4. 2021 Interaktivní programy pro děti a školy v Muzeu Českého ráje v Turnově 

28. 4. 2021 Formativní hodnocení 2 - Cíle, kritéria a komunikace ve formativním hodnocení 

18. 5. 2021 

Formativní hodnocení 3 - Žáci jako vlastníci svého učení - sebehodnocení, vrstevnické 

hodnocení, propustky/exitky 

27. 5. 2021 Setkání MŠ nad dotazníky 
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3) Připravované akce v rámci pracovní skupiny 

Všechny akce jsou momentálně plánovány jako prezenční, podle aktuálních vládních 

protiepidemických opatření jsme připraveni „překlopit“ je do online podoby či zrušit.  

23.-24.8.2021 Výjezd Říčany 

22. 9. 2021 Setkání ŠMP 

 

Na podzim 2021 připravujeme akci na téma Nadané děti (ve spolupráci s PS pro RP), setkání 

malotřídních škol (poslední setkání) a setkání mateřských škol (poslední setkání MŠ se pak 

uskuteční v roce 2022). Pod PS klimatiků je třeba ještě uskutečnit poslední setkání 

čtenářského klubu.  

 

 

Datum dalšího setkání: bude domluveno e-mailem 

Záznam vypracovala: Markéta Tomášová  


