
 
 
 

1 
 

 

Zápis z jednání 

Pracovní skupiny pro malotřídní školy 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska II. 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009139 
 

3/2020 
 
Datum: 27. srpna 2020 v 8:00 hodin 

Místo: zasedací místnost MAS Mikroregionu Telčsko 

Přítomní: Viz prezenční listina 

Program 

1. Úvod 
2. Plán aktivit na školní rok 2020/2021 
3. Sdílení zkušeností a informací 
4. Různé a závěr 
 
1. Úvod 
Ilona Kazdová, vedoucí pracovní skupiny, přivítala všechny přítomné a zahájila jednání.  
 
2. Plán aktivit na školní rok 2020/2021 
Markéta Tichá následnou prezentací zahájila debatu, zda PS má zájem navázat na loňské probíhající 
kroužky, a to Tandemovou výuku s rodilým mluvčím a Polytechnický kroužek. Všichni členové PS 
projevili zájem. 
 
Tandemová výuka s rodilým mluvčím 
Markéta Tichá slíbila, že realizační tým MAP zjistí zájem a možnosti Andrew Benetta, případně 
dohodnutí harmonogramu termínu výuky a neprodleně bude emailem informovat členy PS. 
 
Polytechnický kroužek 
Obdobně jako u Tandemové výuky, realizační tým MAP zjistí zájem a možnosti vedoucích 
polytechnického kroužku a dohodne harmonogram výuky. Možnost zahájení výuky od 3. týdne 
školního roku, tj. od 14. září 2020. 
 
Recitační soutěž malotřídních škol Pětilístek 
Byla navržena možnost dokončení realizace přerušené recitační soutěže Pětilístek, která měla 
proběhnout 25. března 2020, ale kvůli pandemii Covid – 19 zůstala nezrealizovaná. Členové PS tento 
nápad velice kladně přivítali. Následně byl stanoven nový termín, a to na 29. září 2020. Markéta Tichá 
následně poprosila členy PS o doplnění vítězů školního kol, a to v rámci prvních tříd. Realizační tým 
MAP přislíbil dojednání dopravy žáků do KD v Krahulčí, kde se uskuteční od 8 hodin finále. Dále 
zkontaktuje členy nezávislé poroty, zda jim tento termín časově vyhovuje. Doprovodný program 
zůstane ponechán. 
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Besedy se spisovateli 
Následně byly nastíněny dohodnuté besedy se spisovateli. První tato beseda se uskuteční s Ivonou 
Březinovou, a to 24. a 25. září 2020. Následně naváže 20. října 2020 beseda s Markou Míkovou a 18. – 
19. listopadu 2020 bude tento podzimní maraton uzavřen besedami se Zuzanou Pospíšilovou. 
O všechny tyto spisovatelé projevili členové PS zájem. Realizační tým přislíbil zaslání emailem 
harmonogram těchto besed malotřídním školám. Následně byly nastíněny další plánované akce na 
jaro 2021, a to besedy s Petrou Braunovou (24. – 25. května 2021) a Listování. 
Markéta Tichá přednesla nabídku Komiksového workshopu s panem Ing. Danielem Vydrou. Členové 
PS tento nápad ohodnotili velice kladně a rádi by tento projekt uskutečnili, a to dokonce roku 2020. 
Realizační tým, přislíbil zjištění nejzazšího termínu a bližší informace do dalšího jednání PS. 
 
Dále byly odprezentovány další možné aktivity, které jsou dojednané či ve stavu jednání na školní rok 
2020/2021 v rámci MAP II. Především se jednalo o seminář kritického myšlení Čteme s nečtenáři, 
Volba povolání bez předsudku, Startéry, Zdravé stravování, seminář Líný učitel, který je dohodnutý 
na 20. ledna 2021, promítání dokumentu V síti a na Burzu učebnic různých nakladatelství, která je 
předběžně plánovaná na jaro 2021. 
 
Nápady na další implementační aktivity 
Členové PS předložili zájem o další možné aktivity. Prvotní je zájem o oblast mediální výchovy 
a finanční a emoční gramotnosti pro děti. 
Hynek Vohoska následně seznámil ostatní členy PS o existenci projektu Advokáti do škol, který, by rád 
zrealizoval v malotřídních školách. 
Marcella Hillayová projevila zájem o seminář s lektorem, speciálním pedagogem a rodinným 
terapeutem Jiřím Haldou. Dále navrhla seminář zaměření na angličtinu s lektorem Mgr. Bronislavem 
Sobotkou (www.brona.cz). 
Veškeré tyto aktivity ostatní členy PS nadchli a realizační tým přislíbil zjištění bližších informací 
k těmto aktivitám. 
 
Hynek Vohoska následně vznesl dotaz na možnosti realizace nějaké aktivity v rámci mezigeneračního 
propojení. Ať už v rámci koncertů pro SeneCuru (dům s pečovatelskou službou) nebo se společností 
Sdílení o. p. s., která započala projekt Sdílení pro školy. Markéta Tichá přislíbila, že se spojí 
s Bc. Monikou Smejkalovou (Aktivizační pracovnicí ze SeneCura) a zjistí možnost této spolupráce 
a zkontaktuje Sdílení o. p. s. a zjistí bližší informace o jejich projektu. 
Hynek Vohoska dále přednesl nápad o možné spolupráci se ZUŠ, a to v rámci výchovných koncertů 
či workshop textování písniček pro malotřídní školy. Tento nápad se ponechal otevřený po dobu 
zjištění zájmu o takovýto projekt ze strany ZUŠ. 
 
Markéta Tichá navrhla možnost zrealizování semináře na grafický program CANVA a jiné volně 
stažitelné aplikace vhodné pro ulehčení práce s ICT a zlepšení prezentace škol. Členové PS tuto 
aktivitu uvítali a po dohodnutí termínu semináře s lektorkou Kateřinou Švidrnochovou, budou 
informováni. 
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3. Sdílení zkušeností a informací 
 
V závěru proběhla debata, kdy si mohli členové PS sdělit zkušenosti a informace ohledně doporučení 
k provirovým opatřením ohledně pandemie Covid - 19, uskutečněných inspekcí apod. 
 
4.Různé a závěr 
V rámci setkání PS proběhla debata k připravované akci Den učitelů, který byl v plánovaném terminu 
(březen 2020) zrušen. Tato akce bude tedy i v letošním školním roce v gesci malotřídních škol 
a přípravy započnou již koncem kalendářního roku. 
 
Závěrem Ilona Kazdová poděkovala všem přítomným za aktivní účast na jednání Pracovní skupiny 
pro malotřídní školy a ukončila jednání. 
 
Termín dalšího setkání Pracovní skupiny pro malotřídní školy bude uskutečněný začátkem listopadu. 
Přesné datum bude zasláno emailem členům PS. 
 
 
Zapsala: Michaela Vychytilová 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Ilona Kazdová 
 Vedoucí PS pro malotřídní školy 


