
VARIANTA A 

 
 Natočte krátké cca 7- 10-ti minutové video, které bude zachycovat vybranou část Vaší práce 

s žáky (případně rodiči) dokumentující oblast HODNOCENÍ A PLÁNOVÁNÍ VÝUKY (duhová 
kniha) a které by zároveň mohlo sloužit jako příklad dobré praxe a inspirace pro ostatní 
kolegy/kolegyně. 

 K videu vytvořte prezentaci v power-pointu, kde uvedete: 

   KONTEXT NAHRÁVKY - zda se jedná např. o součást integrovaného tematického celku 
(název), o projekt, o první zkušenost dětí či běžnou a každodenní součást dne apod.), co 
vybrané části předcházelo, na co navazuje… V ideálním případě připojte plán hodiny, 
výukové jednotky. 

  INDIKÁTOR, ke kterému se ukázka přímo vztahuje a objasnění, jak a čím konkrétně tato 
ukázka naplňuje daný indikátor. 

 Upozornění na KLÍČOVÉ MOMENTY, které jsou v nahrávce důležité, upozorněte např. na 
místo, které je pro pozorovanou situaci klíčové apod.  

  OTÁZKY pro společnou diskusi ve skupině. Formulujte nejméně tři otevřené otázky, které se 
vztahují k ukázce a vybranému indikátoru. 

 
 
 

 

 
Videoukázku + písemný záznam odevzdejte či zašlete nejpozději do 15. 1. 2014.  
Pro lepší přehled označte oba soubory následovně:  
jméno_příjmení_charakteristický název (např. kritéria slohové práce) 

 
Můžete ji poslat přes úschovnu na e-mail: olga.kralova@zskunratice.cz nebo odevzdat na DVD Olze. 
Stačí nahrávka v běžné uživatelské kvalitě. V případě, že bude v některé části zvuk nedostačující, je 
možné ukázku okomentovat. 
 
Obsah, výběr indikátoru, výběr ukázky i sestavení prezentace je možno konzultovat 
s jana.kargerova@volny.cz, mirka.skardova@volny.cz  
O technickou podporu můžete požádat Radka Ivanova nebo Vítka Berana. 
  
Zajištění bezpečného prostředí:  
Ukázku je nutné poskytnout k evidenci vedení školy – Olze Králové. Pokud se však rozhodnete, že 
ukázku nechcete sdílet, nebo ji chcete sdílet pouze s malou skupinkou svých kolegů, bude tato 
podmínka zajištěna. 
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VARIANTA B 

 
 Vytvořte písemný záznam vyučovací jednotky, který bude zachycovat vybranou část Vaší 

práce s žáky (případně rodiči) dokumentující oblast HODNOCENÍ A PLÁNOVÁNÍ VÝUKY 
(duhová kniha), a který by zároveň mohlo sloužit jako příklad dobré praxe a inspirace pro 
ostatní kolegy/kolegyně. 

 Součástí této přípravy bude: kontext výuky 

   KONTEXT VÝUKY - zda se jedná např. o součást integrovaného tematického celku (název), 
o projekt, o první zkušenost dětí či běžnou a každodenní součást dne apod.), co vybrané části 
předcházelo, na co navazuje…  

  INDIKÁTOR, ke kterému se ukázka přímo vztahuje a objasnění, jak a čím konkrétně tato 
ukázka naplňuje daný indikátor. 

 Upozornění na KLÍČOVÉ MOMENTY, které jsou v přípravě důležité.  

 OTÁZKY pro společnou diskusi ve skupině. Formulujte nejméně tři otevřené otázky, které se 
vztahují k přípravě a vybranému indikátoru. 

 
 

 
Písemný záznam odevzdejte či zašlete nejpozději do 15. 1. 2014 Olze Králové: 
olga.kralova@zskunratice.cz 
 
 

 

 

 
 
 
Benefit za odvedenou práci: 

 Písemný záznam 500,- Kč 

 Video pro sdílení s kolegy 1 000,- Kč 

 Video ke společnému sdílení 2 000,- Kč 
 
 
 
Cíle dalšího setkání: 

 Kolegiální sdílení příkladů dobré praxe prostřednictvím krátkých, autentických videí, nebo 
dokumentace zrealizovaných a zreflektovaných hodin, které se vztahují k oblasti 
HODNOCENÍ A PLÁNOVÁNÍ VÝUKY.  

 

 Diskutovat o prezentovaných indikátorech v oblasti  HODNOCENÍ A PLÁNOVÁNÍ VÝUKY  a o 
otázkách, které nás v souvislosti s danou situací napadají, poskytnout si vzájemnou zpětnou 
vazbu, ocenění apod. 

 


