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ZÁPIS  
2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY (PS)  

PRO ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI  
A K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA 

 
v rámci klíčové aktivity č. 2 Aktualizace a rozvoj MAP 

„Místní akční plány rozvoje vzdělávání II - správní obvod Praha 7“ 
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690 

 

Datum konání: úterý 14. ledna 2020, 15:30 - 17 hod.  

Místo konání:   MČ P7, Veletržní 33, Praha 7 (zasedací místnost) 

Účastníci jednání:  dle prezenční listiny 

Klíčová aktivita/podaktivita: 02 Aktualizace a rozvoj MAP/ KA 02C Pracovní skupiny pro 
rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji 
potenciálu každého žáka 

Zapsal/a: Romana Růžičková 

 

Program: 

1. Představení účastníků  
2. Aktuální informace o projektu 
3. Plán aktivit na 1. poletí 2020 
4. Činnost pracovní skupiny v rámci MAP II pro nově zapojené členy PS 
5. Informace o sběru potřeb škol 
6. Různé (postřehy / podněty účastníků apod.) 
7. Shrnutí výstupů setkání  

 

Ad 1. Představení účastníků  

Po přivítání všech účastníků setkání hlavní manažerkou projektu, Michaelou Svobodovou, byli 
představeni noví členové realizačního týmu: 

 Richard Veleta - garant pracovní skupiny, lektor finanční gramotnosti,  manažer tvorby 
standardů NSK  NPI ČR 

 Monika Sedláková - členka pracovní skupiny, učitelka ZŠ Strossmayerovo náměstí 

 Romana Růžičková – odborný garant komunikace 

Ad 2.  Aktuální informace o projektu 
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Hlavní manažerka projektu informovala účastníky o dosavadních a plánovaných činnostech 
projektu MAP II. 

  

Byl dokončen sběr potřeb škol pomocí dotazníkového šetření, rozhovorů a workshopů 
s pedagogy. Vznikl pracovní dokument Agregovaný popis potřeb škol, který bude nyní 
projednán s jednotlivými školami a proběhne prioritizace potřeb. Z výstupů těchto jednání 
budou připraveny materiály pro jednání pracovních skupin.  

V rámci MAP II jsou průběžně síťováni i další aktéři – poskytovatelé neformálního a zájmového 
vzdělávání, sociálních a poradenských služeb (PPP, DDM a další). 

 

Ad 3. Plán aktivit na 1. poletí 2020 

Připravované aktivity v období 01-03/2020:  

 setkání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání – 16. 1. 2020  

 setkání pracovní skupiny pro cizí jazyky - 16. 1. 2020  

 setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost – 21. 1. 2020 

 setkání pracovní skupiny pro financování – 21. 1. 2020 

 2. zasedání Řídícího výboru MAP II Praha 7 – 23. 1. 2020 

 setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti – 6. 2. 2020 

 seminář – Strategické plánování aktivit škol - 5. 2. 2020 

 seminář – Žákovské parlamenty – 12. 2. 2020 

 představení možností spolupráce s gymnáziem Přírodní škola v rámci porady ředitelů- 
13. 2. 2020 

 Setkání školních koordinátorů – 18. 2. 2020 

 seminář – Řečové poruchy ovlivňující vzdělávání - 20. 2. 2020 

 seminář – Práce zástupce ředitele školy – 12. 3. 2020 

 pro MŠ – konference 25. 3. 2020 – legislativa a kontrola ČSI  

 seminář – Děti a žáci s PAS v běžné škole – 23. 4. 2020  

Metodička PS informovala o spolupráci MČ Praha 7 se společností Elixír do škol, z. ú., která se 
věnuje popularizaci fyziky a dalších přírodovědných oborů. MAP bude na toto téma 
spolupracovat s organizacemi H-mat, Tereza a Step by step. 

Česká spořitelna v rámci svého projektu Abeceda peněz zrealizuje pro učitele a vedení škol 
seminář na téma finanční gramotnost děti.  
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RT MAP připravuje kulatý stůl na téma školská sociální práce a zvažuje možnosti odpilotování 
modelu školské sociální práce v Praze 7. 

Ad 4. Činnost pracovní skupiny v rámci MAP II  

Hlavním úkolem PS je aktuálně posouzení potřeb škol z hlediska tématu PS, odborná diskuse 
nad jednotlivými potřebami, návrhy aktivit vedoucích k jejich naplnění, návrhy na zapojení 
odborníků apod. 

Ad 5. Informace o sběru potřeb škol 

Hlavní managerka představila sumarizovaný přehled potřeb škol, které byly rozděleny do dvou 
skupin – MŠ a ZŠ zvlášť a do několika kategorií: stavební úpravy, vybavení a pomůcky, 
personální oblast, DVPP a sociální oblast, sociálně komunitní oblast, bezpečnost a systémové 
potřeby. Zároveň byly potřeby rozděleny do průřezových témat MAP II, kterými jsou: 

- matematická gramotnost 
- čtenářská gramotnost 
- podnikavost a iniciativa dětí a žáků 
- inkluze 
- digitální kompetence 
- polytechnické vzdělávání včetně EVVO 
- kompetence pro používání cizího jazyka 
- investice do kapacit škol 

Hlavní manažerka pozvala účastníky pracovní skupiny k přispívání na Facebook MAP II, námět, 
odkaz je možné zaslat komukoliv z realizačního týmu. 

Ad 6. Různé (postřehy / podněty účastníků apod.) 

 V rámci diskuse o potřebách škol byla řešena následující témata: Propojování 
přírodovědných předmětů – možnost pilotovat v rámci MAP II  

 Spolupráce s metodickými kabinety projektu NIDV SYPO 

 Užití metody CLIL v matematice 

 Práce metodických sdružení a předmětových komisí pro matematiku na školách 

 Práce s rodiči včetně zapojení rodičů ze sociálně nepodnětného prostředí 
(https://www.akademierodicovstvi.cz/, EDUpoint Psáry, http://www.prevence-
info.cz/organizace/pyramidas-os)  

 DVPP pro pedagogické pracovníky 

 Příklady dobré praxe výuky matematiky na ZŠ Stross (ozoboti, matematické váhy, 
robotika, programování) 

 Platforma pro sdílení a metodickou podporu učitelů 

https://www.akademierodicovstvi.cz/
http://www.prevence-info.cz/organizace/pyramidas-os
http://www.prevence-info.cz/organizace/pyramidas-os
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 Možnost vytvoření stálé platformy pro tematicky zaměřená společná setkávání a 
sdílení praxe (Teachers Learning communities)  

 Možnost náslechů v hodinách pro učitele matematiky v Praze 

 Konkrétní potřeby učitelů matematiky zjistit v rámci focus group 

 Podpora motivace a zájmu žáků o matematiku (zejména 2. stupeň) 

 Pozitiva a negativa výuky Hejného matematiky (1. a 2. stupeň) 

 Focus groups se zaměřením na MG (možnost realizace na ZŠ Stross v 03/2020) 

 Didaktické pomůcky a možnosti jejich nákupu z MAP a sdílení napříč školami 

Ad 7. Shrnutí výstupů setkání a úkoly 

Výstup Zajistí 

 Bude zmapována činnosti metodických 
sdružení a předmětových komisí 
matematiky  

Členové PS, ŠKOR, RT MAP II 

 Bude zmapována četnost jednotlivých 
potřeb 

RT MAP II 

 Bude zmapována činnost metodických 
kabinetů fungujících v rámci projektu SYPO 

RT MAP II 

 Příprava na průběh focus group (14:30 hod., 
termín zatím neurčen), zajištění facilitátora 

RT MAP II 

 Příprava otázek na Focus group Garant PS 

 Vyhledat příklady pozitivní praxe práce PS 
MG dalších MAPů (zejména oblast zapojení 
rodičů do MAP) 

RT MAP II 

 Zjistit zájem o učící se setkávání matematiků Členové PS, RT MAP II 

 Práce s IT technologiemi - možnosti 
využívání interaktivních aplikací 
v matematice a další podněty 

Odborník na digigramotnost 

 Zápis bude zaslán k připomínkám Členové PS 

Další setkání pracovní skupiny:   

 úterý 7. 4. 2020 od 15:30 hodin, Veletržní 33, Praha 7 (zasedací místnost) 

 


