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Předmětová komise Čj - D 
Závěrečná zpráva za školní rok 2019/2020 

 
 

Obsah zprávy: 1. Složení komise 
                    2. Tematické plány, kritéria hodnocení  
                    3. Přehled soutěží, aktivit, zapojení do projektů 
                    4. DVPP 

        6. Výuka v době pandemie COVID 19 
        5. Různé 

 
 
1) Složení komise  

 
Komise je složena ze šesti členů, z toho tři jsou vyučující dějepisu a pět vyučujících 
českého jazyka. Všichni členové jsou aprobovaní pro učitelství na 2. stupni ZŠ, komisi 
vede vyučující českého jazyka. 
 

 
2) Tematické plány, kritéria hodnocení 
 
Řešené body v průběhu školního roku: 
 

 Sjednocení klasifikace:  
Koordinace počtu a obsahu písemných prací žáků, sjednocení způsobu klasifikace a 
hodnocení žáků. 
 

Český jazyk 
 prověřovací práce, kontrolní slohové práce, diktáty, recitace básně 

o hodnota 1,0 
 desetiminutovky, testy  

o hodnota 0,75 
 mluvní cvičení, referáty  

o  hodnota 0,50 
 
Dějepis  
 opakovací písemná práce po tematickém celku   

o (předem oznámena, hodnota 1,0)  
 dílčí prověrky do 20 minut nebudou předem hlášeny 

o (hodnota 0,5) 
 plnění úkolů v hodině  

o (hodnota 0,1 – 0,25) 
 domácí úkol 

o (hodnota 0,1 – 0,25) 
 referát – hodnoceno: dodržení termínu, obsah, rozsah, prezentace před třídou a 

kvalita zpracování  
o (hodnota 0,75) 

 ústní zkoušení – alespoň 1 za pololetí 
o (hodnota 1,0) 
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 Čj - projednání časového zařazení velkých kontrolních prací žáků (vstupní 
prověřovací práce – září, prověrka za 1. pololetí – leden, prověrka za 2. pololetí – 
poslední týden v květnu, první týden v červnu) 

 
 Sjednocení sešitů pro všechny ročníky postupně od 6. tříd – diktáty, desetiminutovky, 

sešit na prověřovací práce, školní a domácí, sloh, literatura.  
 

 Příprava vstupní prověřovací práce z Čj, termín napsání – do konce září, koordinace 
v jednotlivých ročnících i paralelních třídách. 
 

 Nákup pracovních sešitů Čj (Fraus) – žáci si zakoupí samostatně do 15. září, dále 
objednávka pracovní sešitů na dějepis v 6. a 7. ročníku  

 
 Čj - doobjednání pracovních sešitů nakladatelství Fraus pro nově příchozí kolegyně 

 
 Informace přes prázdniny pro rodiče na webu školy: 

Pracovní sešity Čj:  
PS nakladatelství Fraus – Český jazyk – Nová generace (79,- Kč, platí pro všechny 
ročníky) 
 
Pracovní sešity D:  
Pracovní sešit pro 6. a 7. ročníky objednává škola na počet žáků ve třídě. Žák zaplatí 
v září 74,- Kč vyučujícímu dějepisu. 

 Schvalování a vyhodnocování plnění tematických plánů, kontrola časového rozvržení 
učiva a zpracování tematických plánů v souladu s výstupy RVP a ŠVP.  
Všechny tematické plány byly doplněny o průřezová témata, proběhla kontrola jejich 
začlenění a soulad s tabulkou vpředu ŠVP i uvnitř ŠVP u jednotlivých předmětů a v 
charakteristikách předmětů. 

 
 Metodická část - diskuse metod a forem výuky v návaznosti na RVP, Čj - důraz na 

čtenářskou gramotnost – porozumění textu, využití knih zakoupených z prostředků EU 
– možnost souvislé společné četby. 
 

 Individuální plány – spolupráce s výchovnou poradkyní pro 2. stupeň, aktuálně. 
 

 Koncepce domácí přípravy: DÚ - nehodnotit v On-line, pouze poznámka v 
klasifikaci učitele, DÚ – zadání je dobrovolné, v případě správného vypracování 
klasifikace stupněm 1. 
 

 Při výuce mohou pedagogové kromě učebnic a učebních textů se schvalovací 
doložkou MŠMT využívat i jiné učební texty, DUMY, prezentace a další materiály, 
pokud nejsou v rozporu s cíli vzdělávání a obsahem vyhovují pedagogickým a 
didaktickým zásadám vzdělávání. 

 
 Předmětová komise uložila k prostudování dokumenty školy – připomínky byly 

předány vedení školy.  
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 Předmětová komise prokonzultovala práci s žáky, kteří mají PLPP nebo IVP – 
individuální přístup k jednotlivým žákům, přihlédnutí k poruchám a to, zda stanovená 
podpůrná opatření fungují. Došla k závěru, že v řadě případů škola dodržuje 
doporučení PPP, ale zákonní zástupci často opomíjí domácí přípravu a doporučená 
opatření ze strany rodiny. 
 

 ŠVP – sledování průběžného plnění plánu, dodržování učebních plánů – bez větších 
problémů v jednotlivých předmětech i přes přesun učiva v českém jazyce. Vyučující 
se shodli na tom, že učivo stihli i přes náročnost situace probrat a budou věnovat větší 
pozornost jeho opakování a procvičování. Během výuky v červnu bylo ověřeno, že 
látku děti pochopí během jedné vyučovací hodiny. Části procvičování bude věnován 
čas na začátku září, pro zbytek je dostatek prostoru v tematických celcích (8. roč. – 
VH, VV, druhy VV – prosinec). U druhů VV se jedná o doplňkové učivo nad rámec 
povinných výstupů základního vzdělávání, ale je vyžadováno u přijímacích zkoušek, 
proto jej do výuky zařazujeme. V dějepise byly očekávané výstupy naplněny v plném 
rozsahu. 

 
 
 
3) Přehled soutěží, aktivit, zapojení do projektů 

 
 Spolupráce s obvodní knihovnou – pokračování v Projektu spolupráce knihovny a 

základní školy – ucelený cyklus reflektující a doplňující RVP (základní orientace v 
knihovně, práce s knihou a dalšími informačními zdroji, přehled o knihovnictví a 
informační společnosti v dějinných souvislostech). 9. ročníky dva bloky, 1. absolvují v 
1. pololetí, další v pololetí druhém, ostatní ročníky se lekcí zúčastní ve 2. pololetí. 
Vzhledem k nouzovému stavu se naplánované návštěvy knihovny ve 2. pololetí 
neuskutečnily. 
 

 9. 6. 2020 byl pro letošní školní rok ukončen projekt „Síťování základních škol 
v oblasti čtenářské gramotnosti“ na 22. ZŠ, který je zaměřen na rozšíření čtenářské 
gramotnosti. Hostem posledního setkání byl René Nekuda, lektor tvůrčího psaní, který 
od roku 2011 vede kreativní kurzy. Seminář byl velmi inspirativní, absolventi získali 
spoustu podpůrných materiálů a čerpat mohou po přihlášení i z autorových stránek.  
Projekt „Síťování“ přinesl nové a zábavné metody a formy práce, sdílení zkušeností, 
vzájemné diskuse a nové náměty do výuky. Zapojeny do něj byly 2 vyučující českého 
jazyka a knihovnice/asistentka pedagoga. Kromě nových námětů a metod škola opět 
zdarma získala knihy do žákovské knihovny. Tentokrát byly vybrány hlavně knihy pro 
žáky 2. stupně, aby knihovna mohla nabídnout i jim možnost zapůjčení titulů, o které 
mají zájem – ať už pro vlastní zájmovou četbu, nebo pro prezentaci mluvních cvičení 
v rámci výuky českého jazyka. Žákovská knihovna byla obohacena o 40 knih, jejichž 
tituly si mohly vyučující zvolit samy. Tituly vycházely ze zájmu dětí a inspirovány 
byly zájmem současné mládeže dle žebříčku oblíbenosti. Některé tituly byly vybrány 
na základě uskutečněné ankety mezi žáky 2. stupně zrealizované vyučujícími Čj při 
hodinách Čj. V příštím školním roce plánujeme dle možností návštěvu školní 
knihovny s žáky 2. stupně v rámci hodin literatury, kde by děti byly seznámeny s tituly 
knih, o které se knihovna rozrostla. Další knihy budou do knihovny doplňovány 
průběžně dle získaných prostředků SRPDŠ.  
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Projekt hodnotíme jako přínosný nejen z hlediska možnosti získání knih do žákovské 
knihovny, ale byl pro nás zdrojem inspirace využitelné jak v hodinách českého jazyka, 
tak i pro práci v knihovně (náměty programů pro děti, novinky ve světě literatury, 
prezentace knih, které děti rády čtou, možnosti práce s nimi apod.). Některé náměty a 
materiály byly využity při distanční výuce v 7. ročníku (literatura – poslech ukázky 
živého čtení z Teenager noci s literaturou a následná práce s obsahem formou 
odpovědí na zadané otázky).  
18. 3. 2020 se uskutečnila Teenager noc s literaturou – veřejné čtení nejen pro 
teenagerovskou veřejnost. Bohužel v letošním roce vzhledem k vyhlášenému 
nouzovému stavu v ČR proběhla pouze ve virtuálním prostoru prostřednictvím 
nahrávek na YouTube. Díla českých a světových autorů předčítali zkušení čtenáři 
z řad plzeňských herců, moderátorů, učitelů i studentů. Jednou z předčítajících byla i 
naše paní knihovnice/asistentka, která se své role zhostila na výbornou.  Jedinou 
výhodou této provizorní verze je, že nahrávky jsou k dispozici a je možné je kdykoli 
vyhledat. Mrzí nás, že v souvislosti s loňským rokem a úspěšností slam poetry 
(specifický fenomén v prezentaci a vnímání poezie a performance) se neuskuteční 
domluvené představení v podání Filipa Koryty ala Dr. Filipitche pro žáky 8. a 9. tříd. 
Cílem akce bylo zatraktivnění výuky a přiblížení poezie žákům. Náhradní termín je 
domluven na březen 2021. 
 

 Divadlo J. K. Tyla nám nabídlo i v letošním školním roce možnost předplatného pro 
žáky 2. stupně. Jedná se o 4 představení v průběhu celého školního roku. 2 přestavení 
se hrají ve Velkém divadle a 2 na Nové scéně. 
5. 12. 2019 se uskutečnilo představení na Nové scéně Josef a jeho úžasný 
pestrobarevný plášť, kterého se zúčastnili žáci 8. B a 8. C. Jednalo se o muzikálovou 
show pro všechny generace na motivy starozákonní legendy o Jákobovi s poutavým 
příběhem provázeným skvělými melodiemi.  
20. 2. 2020 – se uskutečnila návštěva Velkého divadla v Plzni - interaktivní provedení 
opery A. Dvořáka Šelma sedlák: program byl zaměřen na seznámení žáků 2. stupně 
ZŠ s operou - komentované divadelní představení včetně objasnění děje, jednotlivých 
charakterů, úlohy dirigenta, složení orchestru, apod. Žákům 7. A (23) a 7. B (5) se 
představení líbilo. 
Projekt předplatného do DJKT pro 2. stupeň ZŠ proběhl letos pouze v 1. pololetí. 
Zhlédnutá představení žáci hodnotili pozitivně, nabídky DJKT využijeme i v příštím 
školním roce, i když pravděpodobně ne formou předplatného (vzhledem k současné 
situaci). Dvě představení byla zrušena, žákům budou peníze vráceny. 

 
 OČJ:  

Školní kolo proběhlo 11. 12. 2019, do okresního kola postoupili 2 žáci, oba z 8. 
ročníku. Školního kola se zúčastnilo 15 žáků z 8. a 9. tříd.  
21. 1. 2020 proběhlo okresní kolo, kterého se zúčastnil žák 8. A. Z maximálního počtu 
50 bodů získal 35 bodů a umístil se na 20. místě z celkového počtu 50 zúčastněných.  

 Dějepisná olympiáda  
Školní kolo proběhlo dne 20. 11. 2019, zúčastnilo se celkem 27 žáků osmých a 
devátých tříd. Do okresního kola postoupili dva žáci naší školy, žák z 8.A obsadil 2. 
místo a postoupil do krajského kola. 
 

 Barokní stavby v Plzni projekt s dějepisnou vycházkou v centru města Plzně. Cílem 
bylo poznat barokní památky a porovnat je s renesanční, gotickou i současnou 
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architekturou.  Žáci z vycházky pořídili zdařilé fotografie, které použili při prezentaci 
svého projektu. Do projektu se zapojili 17. 9. 2019 žáci 8. A a 8. B, 30. 9. 2019 žáci 8. 
C (3 vyučovací hodiny na vycházku). 

 
 Dějepisná vycházka – dne 17. 10. 2019 se žáci 7. C zúčastnili dějepisné vycházky na 

téma gotické stavby v Plzni. Poznatky uplatnili při realizaci projektů následně 
vystavených na výstavě naší školy na radnici („Plzeň očima žáků naší školy“). 

 
 „Nesmíme zapomenout: Jan Opletal a další oběti listopadu 1939“  - žáci osmých a 

devátých ročníků se v hodinách dějepisu i o přestávkách seznámili ve vestibulu školy 
s výstavou Nesmíme zapomenout, kterou zapůjčilo v elektronické verzi Národní 
pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze. Výstava připomíná 
události podzimu 1939, postavu Jana Opletala a perzekuci 1200 studentů v německém 
koncentračním táboře Sachsenhausen.  

 

 

 
 

 Totalita - dne 24. 10. 2019 proběhla ve třídách 9. A a 9. B krátká filmová projekce  
(zdroj: https://totalitnistat.cz/) 
 

17. 12. 2019 se třídy 8. A a 8. B a 9. B zúčastnily programu v Západočeském muzeu, 
věnovanému výročí Sametové revoluce. Žáci si prohlédli komentovanou prohlídku 
věnovanou tomuto období a zkoušeli si šíření samizdatové literatury v této době tím, že si 
vyzkoušeli psát na psacím stroji. V závěru programu každý definoval pojem „svoboda“ tak, 
jak jej vnímá z úhlu svého pohledu. Definice byla vyhotovena ve třech výtiscích formou psaní 
přes průklepový papír. Originál a jedna kopie s podpisy zůstaly v muzeu, jednu kopii si děti 
odnesly domů. Z originálů bude sestavena kniha a uchována v Knihovně Václava Havla, 
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takže si i po čase budou svůj výtvor moci kdykoli v knize přečíst. Z kopie v muzeu vznikne 
druhá kniha, ta zůstane uložena v Západočeském muzeu. Program se dětem velmi líbil.   
 
 
 

 
 
 

 V rámci výuky dějepisu poptáváme grant na návštěvu Terezína. Prohlídku 
opakovaně realizujeme v návaznosti na témata vztahující se k událostem 2. sv. války. 
Návštěva Malé pevnosti patří k opakovaným a velmi žádaným projektům i v rámci 
primární prevence. Snažíme se touto akcí především formovat postoje mladého 
člověka.  
  

Cíle exkurze:   
 Aktivně poznávat důsledky antisemitismu na osudech lidí židovského původu za 2. 

světové války.  
 Na základě prožitku rozvíjet u žáka dovednost rozlišit nenávist, násilí, manipulaci. 
 Získat dovednost odsoudit projevy xenofobie, rasismu, extremismu a dalších ideologií 

směřujících proti demokratické společnosti. 
 Upevnit pocit sounáležitosti, vést k potřebě budovat bezpečné klima ve skupině. 
 Posilovat sebevědomí, sebehodnocení a odvahu zastat se znevýhodněného. 
 Poučit se z minulosti, naučit se vnímat dějiny jako součást soudobého života.  
 

To vše s ohledem na věk a poznávací potřeby zúčastněných. Grant zpracovala preventistka 
sociálně – patologických jevů v rámci primární prevence a každoročně je zájezd realizován 
v návaznosti na výuku dějepisu v souvislosti s probíraným učivem.  
 
Terezín – exkurze pro 8. a 9.ročníky, byla vzhledem k mimořádné koronavirové situaci 
zrušena. Předpokládáme přesunutí na podzim 2020, nebo jaro příštího školního roku. 

 
 Západočeské muzeum, výstava Hry ve středověku a edukativní program Ať žije 

středověk – akce pro 6. a 7.ročníky se z důvodů mimořádné koronavirové situace 
přesune na podzim 2020, začátek nového školního roku. Budeme nadále sledovat 
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nabídku Západočeského muzea v Plzni, případně navštívíme jinou výstavu zaměřenou 
na středověk a počátek novověku. 

 

 Koordinátorka čtenářské gramotnosti je zapojena do činnosti oblastního 
metodického kabinetu, který nabízí učitelům Čj účast v projektu a umožňuje jim 
získat podporu v jejich oboru. V nabídce toho, co kabinet prezentuje, nespatřujeme 
přínos. Vše, co kabinet nabízí, si učitelé bezprostředně předávají v různých skupinách 
bez potřeby zastřešení jakoukoli organizací, rovněž pod příspěvky probíhají rozsáhlé 
diskuze, k dispozici jsou náměty, pracovní listy, nahrávky, videa, projekty apod. Tyto 
skupiny jsou inspirativní a existují již několik let. Materiály jsou ukládány 
v dokumentech a lze si je kdykoli dohledat. Skupiny také velmi rychle zareagovaly na 
mimořádnou situaci, shromáždily a daly k dispozici různé možnosti online výuky, 
natočily návodná videa i pro technicky méně zdatné. Podmínkou členství v kabinetu je 
mimo jiné e-mailová komunikace, pravidelná setkávání, prezenční akce apod., což 
zasahuje do volného času pedagoga, který má zároveň přispívat různým materiálem. 
Kabinet se zpožděním nabízí něco, co již delší dobu existuje v online prostředí s daleko 
širším záběrem a denní komunikací mezi členy (např.: Náměty pro český jazyk 2. 
stupně, Český jazyk a literatura – nápady a inspirace, Učitelé +, Náměty a inspirace pro 
paní učitelky a pány učitele, Škola v pyžamu, dále vznikají videa na YouTube aj.). 
Možností je hodně, vše je přehledně členěno (výuka na dálku, náměty do výuky, 
aplikace, Google classroom, MS Teams, Kahoot, dotazníky, legislativa, kolegiální 
podpora, videonávody apod.).  

 
 
 
4) DVPP 
 

 DVPP Čtenářské dílny a rozvoj čtenářské gramotnosti - Mgr. Naděžda Vlasáková 
(5.2.2020, zúčastnila se koordinátorka čtenářské gramotnosti), seminář hodnotí 
jako velmi přínosný, náměty jsou využitelné v praxi 
 
 pod vedením zkušeného pedagoga z praxe (ZŠ Dobřany) 
 řada praktických námětů, metod, doporučení 
 zajímavé knižní novinky: 
Bára Dočkalová: Tajemství oblázkové hory 
Jana Klimentová: Trable s tátou 
Vojtěch Matocha: Prašina 
Daniela Krolupperová: Zločin na Starém Městě pražském 
Alena Ježková: Dračí polévka 
Neil Gaiman: Odd a mraziví obři 
Jacqueline Wilsonová: Nečekané prázdniny 
Jennifer Nivenová: Tíha vesmíru 
 propojení literatury a slohu + mezipředmětové vazby 
 práce s knihou (včetně obalu), jejím žánrem, postavami, prostředím, dějem apod. 
 práce s vlastními dojmy a pocity 
 praktické ukázky využití metod „Pětilístek“, „Diamant“, „Katapult“ 
 využití myšlenkové mapy a Vennova diagramu pro uvědomění si sebe sama ve 

srovnání s knižní postavou, popř. se spolužáky 
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 zapojení diskuze do výuky formou sdílení názorů, pocitů, dojmů apod., a to jak ve 
dvojicích, tak ve skupině (např. metoda „Těkej, štronzo, dvojice“) 

 snaha o uvědomění si vazby mezi čtenářem a knihou (děti by měly knihu 
vztáhnout k sobě, k osobním zkušenostem) 

 využití karetní hry DIXIT – práce s pocity, postavami, symboly apod. 
 vedení „Podvojného deníku“, kdy děti citují z knihy zajímavou větu, dále přidají 

svůj komentář, následně je jejich výběr okomentován spolužákem („Tuto pasáž jsi 
si vybral, protože…“) 

 doporučení tzv. minilekcí pro 6. a 7. ročník (žákům je zadán na začátku čtenářské 
dílny krátký úkol se zaměřením na konkrétní knihu), pro 8. a 9. ročník vedení 
průběžného záznamu četby 

 
 Seminář Mgr. Brože Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností na 2. stupni ZŠ, 

který byl plánovaný na květen 2020, se bude konat 16. září 2020, účastnit se bude 
předsedkyně předmětové komise. 

 
 
 
5) Výuka v době pandemie COVID 19 
 
Krizový plán předmětové komise v době nouzového stavu v souvislosti s pandemií 
COVID 19 - předmětová komise se dohodla na společném postupu v době mimořádné situace 
 

 Předmětová komise se domluvila na přesunu učiva v 6., 7. a 8. ročnících. Vzhledem 
k náročnosti obsahu části březnového a dubnového učiva bude žákům zadáváno učivo 
z května a června, dubnové bude odučeno po návratu žáků do škol (předpoklad 
červen). V případě trvání krizové situace by se dubnové učivo dobralo na začátku září 
místo opakování.  

 I přes doporučení vedení se jednoznačně shodujeme na tom, že není vhodné zadávat 
stejné úkoly pro všechny paralelní třídy (každá skončila jinde, má jiné složení dětí a 
vyučující ví, co zadávat – to, co se hodí pro jednu třídu, pro druhou nemusí být 
vyhovující). Dle našeho názoru je nutné pracovat s diferenciací. 

 Dále se shodujeme, že součástí zadaných úkolů bude i práce z literatury a slohu, držet 
se budeme tematického plánu (s odchylkami dle možností a situace). Při literatuře a 
slohu si žáci mimo jiné osvojují literární pojmy a slohové útvary, látka na sebe 
v dalších ročnících navazuje. Aplikaci učiva žáci prokazují i u přijímacích zkoušek při 
práci s textem.  

 Vedení čtenářských deníků zůstane pouze ve třídách, kde je děti již zavedené mají (6. 
ročník), v ostatních třídách si je děti zakládat nebudou, byla by to pro ně v této situaci 
zbytečná zátěž. 
 

Spolupráce vyučujících v jednotlivých ročnících: 
Nadále dochází k pravidelné konzultaci a spolupráci mezi vyučujícími dějepisu, a to i 
v období mimořádné koronavirové situace. Důraz je kladen na základní učivo, na které 
bude v dalším období navázáno. Rozšiřující učivo je nabízeno ve formě dobrovolných 
referátů. V 8. a 9. ročníku jsou zadávány především projekty, kdy žáci dohledávají 
informace, hledají spojitosti a projekty vypracovávají v programu Powerpoint nebo na 
čtvrtku, kdy je kladen důraz i na výtvarné zpracování, záznam zdrojů informací a 
pozdější prezentaci před spolužáky ve škole (jakmile to mimořádná situace dovolí).  
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Formy výuky během distančního vzdělávání, metody práce: 
 Zprvu vyučující předávali učivo výhradně přes mailové adresy, později přešli k online 

aplikacím 
 Většina tříd má založenou virtuální třídu prostřednictvím Google Classroom, kam 

vyučující vkládají učivo, řešení pracovních listů, mohou sestavovat a zadávat testy 
k danému učivu, mají možnost komunikovat s žáky, nechávat vybrat témata na 
referáty apod. Pro zájemce zadávají vyučující úkoly a kvízy navíc na daná témata. 

 Část výuky probíhala formou online, zejména v nižších ročnících (6. třídy + část 7. 
ročníku) – kromě Google Classroom také bbb.sknt.cz. a Discord. Online výuka se 
zaměřovala na vyplňování pracovních listů, poté vyučující vyvěsili na GC jeho řešení. 
Žáci, kteří výuku v daný den nestihli, si vše na GC přečetli, doplnili + přidali zprávu, 
zda učivo pochopili. Ti, kteří nechodili na online hodiny, posílali vyplněné pracovní 
listy vyučujícím. 

 Žáci, kteří učivo nezvládali, měli možnost vyplnit cvičení podle řešení, které 
přicházelo za týden po zadání úkolů, zpětná vazba ohledně řešení zadaných úloh byla 
poskytována ve všech třídách.  

 Někteří vyplňovali i bonusové úkoly pro zájemce (cvičení v pracovním sešitě, články, 
dokumenty a kratší videa). 

 Pracovní listy vyučující vytvářeli tak, aby v nich obsáhli co nejvíce jevů k danému 
tématu. Dětem zasílali odkazy na výuková videa, online doplňovačky, interaktivní 
prezentace. Pracovali s Internetovou jazykovou příručkou - i se slovníku částí. 

 Vyučující pravidelně učivo konzultovali s kolegyněmi v paralelních třídách, pořadí 
probírané látky je po dohodě v TP upravováno.  

 Odkazy na učebnice a PS vyučující střídali s odkazy na výuková videa, z nichž některá 
budou pro jejich kvalitu a názornost využívat i v budoucnu. 

 Od žáků byla opakovaně žádána zpětná vazba - nejvíce se osvědčily tabulky s výčtem 
probrané látky, kam si žáci sami zapisovali úroveň zvládnutí učiva (slovní komentář + 
vyjádření v procentech). 

 Jednotlivé úlohy od žáků vyučující hodnotili až na výjimky slovně (formativní 
hodnocení) - vždy pochvalou za práci, i když nebyl úkol dobře vypracován. 

 Dějepis – zadávání projektů:  
V 9. ročníku to byl projekt na politické procesy v padesátých letech, kdy termín 
odevzdání byl směřován na konec dubna, aby se v květnu mohli žáci plně soustředit na 
přípravu k přijímacím zkouškám. V devátém ročníku pak byly zadávány pouze drobné 
úkoly a doporučena diskuse na Google Classroom (pravidelně ve středu 11:00 – 
11:50). V 8. ročníku byl poslední projekt zadán v polovině května, aby si žáci mohli 
promyslet dílčí téma z 1. světové války, kterému se budou věnovat. Jednou za 14 dní 
byl nabídnut v 8. ročníku dobrovolný test (dotazníková forma testu – survio) 
k opakování učiva. K učivu bylo pak přikládáno řešení testu. V 8. A a 8. C se celkem 
osvědčila komunikace přes GC, kdy žáci mohli klást dotazy k projektu nebo zadanému 
učivu. Někteří žáci upřednostnili komunikaci mailem.  

 U dějepisu má vyučující velmi pozitivní ohlasy na krátké dokumenty, které jsou občas 
součástí pracovních listů. Někde je sledují i rodiče.  

 Vyučující dějepisu se vzájemně inspirují při tvorbě výukových materiálů a konzultují 
spolu probíraná témata. Spolupracují a zadávali stejné učivo v ročníku po dobu 
mimořádné situace, snažili se o vytváření smysluplných pracovních listů, které dětem 
vysvětlí širší souvislosti (využívání videí, skečů, map v učebnici, úkolů v pracovním 
sešitě, textů v pracovním sešitě, textů v učebnici, internetových článků, 
vyučujícími vytvořených kvízů apod.) Pracovní listy byly kontrolovány na online 
hodině, doplněné výkladem a online aktivitami.  
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 V březnu jedna z vyučujících založila pro dějepis blog, kam přidávala materiály a 
zadání úkolů (https://honzova-dejepis.blogspot.com/). 

 
 
 
Vyhodnocení distančního vzdělávání, postřehy: 

 Učivo bylo zadáváno průměrné obtížnosti, často diferencované pro výkonnější i slabší 
žáky. 

 Do distančního vzdělávání se zapojili často i žáci, kteří mají v rámci běžné výuky 
problémy (slabý prospěch). Některým z nich s domácí přípravou pomáhali rodiče. Pro 
nás je to zkušenost, která poukazuje na skutečnost, že pokud by tito žáci měli při 
běžné výuce někoho, kdo by jim pomáhal a vedl je, byly by jejich výsledky minimálně 
o stupeň lepší (klasifikace). Zároveň se ukazuje, že potřebují pracovat svým tempem – 
a pak učivo zvládnou. To bohužel běžný chod školy neumožňuje, proto na začátku 
hodiny nestíhají tempo ostatních a v hodině se „ztratí“. Tím ztrácejí i motivaci k učení, 
protože se nemohou následně do hodiny zapojit.  

 Pokud se žáci neúčastnili online výuky, vyučující připomněli, kdy se koná, někteří 
navrhli hodinu online výuky navíc v jiný čas. Tuto nabídku nevyužil nikdo.  

 Ve třídách, kde děti začaly pracovat v prostředí GC, se na režim práce brzy adaptovaly 
a odpadlo dodatečné posílání příloh jednotlivcům. V GC si mohou učivo dohledat, 
přílohy vkládají vyučující zvlášť, vše je přehledné a dobře čitelné. 

 Řada žáků 6. tříd psala e-maily sama za sebe, kolikrát na lepší úrovni než někteří 
rodiče nebo žáci z vyšších ročníků (oslovení, formátování, alespoň 
základní interpunkce, pozdrav...). Jedná se o uvedení učiva do praxe.  

 Některé děti se v domácím prostředí cítí bezpečněji, nestydí se s vyučujícími 
komunikovat, kdežto ve třídě se nijak neprojevují a ostýchají se. Těmto dětem se 
budeme snažit známku na vysvědčení zlepšit, abychom zvýšili jejich motivaci a aby 
viděly, že je jejich úsilí oceněno.  

 V červnu se vyučující vrátili k vynechanému obtížnějšímu dubnovému učivu 
(doplněk, VH, VV, druhy VV). K jeho osvojení jsme využili výuková videa a 
procvičili během výuky v červnu. Dle tematických plánů jsme zjistili, že prostor pro 
docvičení a upevnění učiva v následujících ročních bude k dispozici, proto nebude 
třeba upravovat ani měnit tematické plány. 
 

Zapojenost žáků:  
 V některých třídách zpočátku pracovali všichni žáci, později se někteří odmlčeli, 

někteří se nezapojili během celého období vůbec. 
 Cca po měsíci a půl měla aktivita řady žáků klesající tendenci, období odloučenosti od 

běžného školního režimu bylo příliš dlouhé, chyběl jim sociální kontakt, možnost 
konzultovat učivo s vrstevníky a vyučujícími, ztráceli motivaci. 

 Velký problém byl ze začátku s komunikací v 9. třídách, včetně zpětné vazby. Nikdo 
také neprojevil zájem o jinou formu výuky než úkoly zasílané mailem. Výuka tedy 
probíhala tak, že žáci dostali úkoly, jejichž správná řešení obdrželi následující týden. 
Jak zvládají konkrétní látku, měli sami zhodnotit v tabulce, a to jak slovně, tak i v %. 
Tabulku se zpětnou vazbou poskytla cca polovina žáků. 
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Příprava žáků k přijímacím zkouškám:  

 Od 11. 5. probíhala po dobu 4 týdnů dvakrát týdně výuka žáků 9. ročníků zaměřená na 
přípravu k přijímacím zkouškám, výuka probíhala v blocích v délce trvání jedné a půl 
hodiny.  

 K přípravě se přihlásilo z 9. A více žáků než z 9. B, v 9. A probíhala příprava ve dvou 
skupinách. 

 Vyučující procvičovali učivo a prováděli je všemi postupy prověřování znalostí, jako 
jsou např. úlohy s volbou ano/ne, uspořádací, přiřazovací nebo otevřené úlohy. 

 
 
 
6)  Různé (projednávání v průběhu roku) 
 
Český jazyk: 

 V rámci výuky Čj po loňské zkušenosti s žáky 6. třídy využila kolegyně možnosti 
písemného ověřování znalostí ve slohu k naplnění učiva „Dopis“ v 6. ročníku 
netradiční formu. Po sepsání dopisu vybrala vyučující dvě práce a děti si samy zvolily 
školu, kam svůj dopis odešlou. Dětem se tato forma aplikace učiva do praxe líbila, 
dopis psaly se zájmem. Tuto formu budeme využívat i v příštích letech, je pro děti 
zábavnější a přínosnější než pouhé procvičování zápisem do sešitu. 

 
 V hodinách Čj jsou dle možností využívány metody kritického myšlení (volné psaní,  

metoda kostky, pětilístek, diamant, I.N.S.E.R.T, Alfa box). 
 

 Využití iPadů v hodinách dějepisu se stalo běžnou součástí výuky (skupinová práce, 
opakování učiva, vyhledávání pojmů).  

 
 Předmětová komise se shodla, že průzkumů, které nejsou přínosné pro pedagogy, 

studenty a žáky, se nebudeme účastnit (např. dotazník katedry českého jazyka a 
literatury FPE ZČU v Plzni – velmi odborný a naprosto odtržený od praxe). 

 
 Požadavky za Čj - předem nahlášené budou jen diktáty a velké prověrky, malých 

testů, slohových prací a desetiminutovek se povinnost nahlašování netýká. Někteří 
žáci nahlášení předem zneužívají a raději zůstanou doma, tím vzniká problém s 
klasifikací (vyučující těmto žákům opět test nemůže dát ihned po příchodu a pak je 
dodatečné dopisování a dozkušování problematické). U některých jedinců se situace 
opakuje neustále dokola, což je pro vyučujícího komplikované. Pokud by takových 
žáků bylo víc, je navíc nerealizovatelná. V případě časté absence si žák tedy nebude 
nahrazovat ušlé práce a k oklasifikování bude muset splnit 50% známek z celkového 
počtu (v souladu s Pravidly hodnocení ve ŠŘ), v němž musí být zahrnut dostatečný 
počet prací s hodnotou známky 1,00. V případě, že splněno mít nebude, bude v 
předmětu nehodnocen. 
 

 Práce s LCD panely – předmětová komise vnímá negativně nekompatibilitu 
některých funkcí a aplikací s původními interaktivními tabulemi. DUM se na LCD 
panelech nedá spustit právě v těch částech, které byly pro žáky atraktivní svou 
interakcí. 
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 Hospitační činnost  
Dne 28. 2. 2020 proběhla hospitační činnost začínající kolegyně ve třídě 7. A. Jednalo 
se hodinu literatury, při níž byla aplikována čtenářská dílna s využitím metody 
kritického myšlení „Alfa box“. Kolegyni se práce dětí v hodině líbila, metodu využije i 
při své práci. Děti si zvykly na pravidelné hodiny jedenkrát v měsíci, kdy si čtou knihy 
dle vlastního zájmu a poté o nich diskutujeme. Řídíme se přesně stanovenými pravidly 
čtenářské díly, děti se věnují 20 min. samostatnému čtení. U některých žáků bývá 
problém se na text i tak krátkou dobu soustředit.  

 
 Předmětová komise dala návrh na objednání čítanek a literárních výchov 

nakladatelství Alter pro 8. a 9. ročníky + přehledy Čj pro vyučující. Stav současných 
čítanek je nevyhovující, nekorespondují s tematickým plánem a jsou 15 let staré. 
 
Žádost o nákup učebnic – český jazyk: 

 

 Další žádost se týkala nákupu pracovních sešitů a metodik pro nově příchozí 
kolegyně tak, aby měl každý z vyučujících svoji (pro 7. a 8. ročník). 

 Pokud budeme v budoucnu uvažovat o nákupu učebnic, nebudeme obnovovat řadu 
z nakladatelství Fraus, ale máme zájem o učebnice z vydavatelství Taktik, jehož 
vzorky jsme měli možnost zdarma získat. Učebnice jsou pro děti atraktivnější a 
odpovídají současným požadavkům při směřování dětí k přípravě na přijímací 
zkoušky (úkoly formou testových úloh, důraz na čtenářskou gramotnost a práci 
s textem apod.)  

 
 
Dějepis: 

 Nově příchozí kolegyně spolupracuje s česko-slovenským amatérským časopisem, 
který chystá letní speciál. Zadáním byly různé postavy a jejich skupiny, stanovená 
destinace je džungle u vodopádů. Kolegyně si vybrala skupinu dětí z 2. stupně, která 
jede na tábor. Rozhodla se zapojit děti ze 6. B – ty mohou posílat návrhy (na postavy, 
děj atd.), které pak kolegyně využije do svého textu. Uzávěrka je začátkem července. 

 K výuce dějepisu budou vyučující používat učebnice z nakladatelství Fraus. 
Osvědčily se pracovní sešity v 6. a 7. ročníku, Hravý dějepis od vydavatelství Taktik. 
Do příštího školního roku navrhujeme pokračovat, nadále v hodinách pracovat s 
pracovními sešity a doporučíme i žákům 8. ročníku, aby si zakoupili pracovní sešit na 
dějepis. Zvažujeme hromadný nákup přímo od Taktiku pro žáky za výhodnější cenu, s 
množstevní slevou. Do budoucna by bylo dobré zvážit nákup nových učebnic právě od 
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vydavatelství Taktik. V současnosti mají k dispozici 2 učebnice pro 6. ročník pouze 
vyučující. Učebnice je velmi přehledná a koresponduje s pracovním sešitem.  

 Jedna z vyučujících dějepisu plánuje na příští rok dějepisný kroužek se zaměřením 
na plzeňské dějiny. 

DĚJEPISNÁ DÍLNA 
 kroužek formou projektové výuky 
 každý měsíc jedno téma týkající se plzeňské historie 
 jedna hodina týdně  
 pro šestý až devátý ročník 
 výstup: plakát na dané téma, video apod. 
 jednu hodinu návštěva místa, pokud je o něm v tématu řeč 
 TÉMATA (nahodile, bude ještě vybráno a seřazeno): 

1. Výbuch v bolevecké muničce (1917) 
2. Zaniklá Plzeň 
3. Škoda 
4. Plzeň za druhé světové války 
5. Osvobození Plzně a návštěva Pattonova muzea 
6. Loos 
7. Plzeňští loupežníci a mordýři 
8. Hubert Pilčík 
9. Plzeňské pověsti 
10. Plzeňští Židé 
11. Plzeň husitská 
12. Osobnosti v plzeňských ulicích 
13. Plzeň komunistická 
14. Jan Sladký Kozina 
15. Plzeň morová 

 Jedna z kolegyň je také členem Paměti národa, nabízí možnost realizace workshopu 
pro školu. 

 
 Vyhodnocení činnosti komise za II. pololetí školního roku 2019/2020 - komise se 

schází aktuálně dle potřeb a řeší problémy operativně. Časté konzultace probíhaly 
zejména v době výjimečné situace v souvislosti Covid-19, kdy bylo potřeba sjednotit 
postupy, konzultovat metody výuky, předávat si zkušenosti apod. 

 
                                                            
                                                          
 
 
                                                             Zprávu vypracovala 17. 6. 2020 Mgr. Simona Burešová 
                                                     


