Jednání pracovní skupiny ředitelé škol
zápis č. 4
videokonference – Google Meet, 1. 10. 2020, od 14:00
Program:
1. Aktivace a zprovoznění videokonference s členy PS – Google Meet
2. Shrnutí činnosti v rámci MAP
3. Inspirativní výjezd ředitelů na Dobříšsko
4. Odložené setkání ředitelů v Hajnici
5. Nouzový stav – distanční výuka a další problémy s tím související
6. Diskuse a různé

1. Aktivace a zprovoznění videokonference s členy PS – Google Meet
• Po zprovoznění Google Meet (zvuk, obraz) všech přihlášených členů PS, byla zahájena
videokonference.
2. Shrnutí činnosti v rámci MAP
Proběhlo krátké přiblížení dosavadní činnosti realizačního týmu MAP
3. Inspirativní výjezd ředitelů škol na Dobříšsko
• Proběhlo hlasování účastníků videokonference a většina vzhledem k aktuální
epidemiologické situaci schválila odložení akce, pravděpodobně na jaro 2021.
4. Odložené setkání ředitelů škol v Hajnici
• Setkání spojené s představením Feuersteinovy metody kvůli nejasné situaci odloženo na
neurčito.
• Přiblížení činnosti Realizačního týmu MAP.
• Členové PS seznámeni s dokladováním IA a jednání PS formou videokonferencí – Čestné
prohlášení členů o účasti, Print Screen monitoru (účastníků).
• Nouzový stav je jen omezením, ale MAP II „jede dál“.
5. Nouzový stav – distanční výuka a další problémy s tím související
Hlavní manažer MAP Trutnovsko II Jan Balcar nabídl pomoc odborníků Z. Heteše a Z.
Hrabánka s instalací, zprovozněním a proškolením v rámci G - Suite.
Členové PS informovali, jak se na případné znovuzavedení distanční výuky připravují.
6.
•
•
•

•

Diskuse a různé
Diskuse o karanténě, trasování… Konstatováno, že systém není dokonalý.
Informování členů PS ŘŠ o schůzce všech pracovních skupin začátkem listopadu
Informování členů PS ŘS o videokonferenci s řediteli škol a Svatavou Odlovou z KÚ KHK o
aktuální situaci. Bude to opět na dvě party (v úterý MŠ a 1. stupeň ZŠ, ve čtvrtek úplné
školy).
Dohodnutí termínu neformálního setkání ředitelů škol v prostorách MAS KJH 2.12.
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Termín dalšího jednání PS ředitelé škol bude po domluvě zaslán e-mailem.
Prezenční listina dokladovaná formou Čestného prohlášení zúčastněných je příloha č. 1 tohoto
zápisu a Print Screen obrazovky je příloha č. 2 zápisu.
Zapsal: Petr Záliš
Dne 5. 10. 2020
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