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ZÁPIS  
3. 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 6. října 2020, 15:30 - 17 hod.  

Místo konání:   Caffé Collection OC Stromovka, Praha 7 

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. Připomenutí cílů, výzev a věcí k řešení identifikovaných pro Prahu 7 v oblasti 
matematické gramotnosti 

2. Shrnutí možností a zdrojů pro podporu řešení cílů 
3. Společná prioritizace - diskuse:  

 Co je akutní k řešení?  

 Co je v souvislosti se zdroji reálné?  

 U kterých cílů bychom mohli dosáhnout pokroku brzy? 
4. Načrtnutí plánu činností pro členy pracovní skupiny (aktivity, harmonogram, 

zodpovědnost, zapojení dalších subjektů) 
5. Diskuse k tématům, která přinesou účastníci pracovní skupiny 
6. Shrnutí/výstupy/úkoly 

 

Ad 1. – 4.  

Garant PS, p. Veleta, shrnul hlavní cíle činnosti PS. Výstupem by mely být: 

a) Krátkodobé akce, které lze realizovat prakticky okamžitě (semináře, workshopy, 
metodická sdílení apod.) 

b) Dlouhodobé miniprojekty, na které bude možné hledat zdroje z dotací, rozpočtu MČ, 
od sponzorů apod. nebo prostřednictvím členů PS pro financování 
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Členové PS společně identifikují problém, budou hledat jeho příčiny a navrhnou řešení 
směřující k optimálnímu stavu, ať už v podobě akce nebo miniprojektu. K tomu je třeba 
identifikovat zdroje – personální, finanční a časové. 

V oblasti MG nebyly při sběru potřeb škol zjištěny žádné konkrétní potřeby (kromě vybavení 
IT technikou, což už MAP II řeší při nákupu didaktických pomůcek v rámci svých možností). 
Spíše se tam objevovaly potřeby z oblasti STEM. Proto bylo dohodnuto, že až to situace dovolí, 
bude zrealizována fokusní skupina.  

Ad 5. Diskuse k tématům, která přinesli účastníci pracovní skupiny 

V rámci diskuse se řešila tato témata: 

 Gramotnosti ≠ předměty 

 Nenávázanost učiva 1. a 2. stupně, nedostatek sdílení informací o učivu i žácích 
přecházejících na 2. stupeň, nutnost přeučování při přechodu na 2. stupeň (jiné 
způsoby výuky, terminologie), možnosti hospitací na nižším stupni 

 Institut „uvádějícího učitele“ je spíše formální, slouží k seznámení se školou, nikoliv 
jako podpora při výuce, vzniká potenciální problém, pokud je uvádějící učitel méně 
zkušený než nováček, kariérní řád neprošel, tudíž tato pozice není formálně nastavena 

 V rámci SWOT, kterou RT MAP II aktualizoval z projektu MAP I, byla identifikována mj. 
slabá stránka související s didaktickou nevybaveností učitelů nematematických 
předmětů, kteří do své výuky nezapojují MG aktivity 

 Propojení MG a tělocviku (zábavná forma) – návrh konceptu 

 Zajímavé kontakty – M. Olšáková (http://www.ja-
ucitel.cz/component/speventum/speaker/30-monika-olakova ), T. Chrobák, Edukační 
laboratoř (téma formativního hodnocení) 

 Hospitace v hodinách – až to situace umožní 

Ad 6. Shrnutí výstupů setkání a úkoly 

Výstup Zajistí 

Realizace fokusní skupiny pro učitele na téma 
matematická gramotnost (zaměření i na 
učitele nematematických předmětů)   

Členové PS, ŠKOR, RT MAP II 

Platforma pro sdílení (mezipředmětová, 
metodická, didaktická apod.) 

RT MAP II dodá kontakty na aktivní 
spolupracovníky - agenti změny 
(předpoklad jejich souhlas), p. Pražák 
promyslí formu 

Propojení MG a tělocviku – návrh konceptu 

 

p. Cabrnoch, konzultace garant PS, p. 
Veleta (předběžný termín 30. 10.) 

http://www.ja-ucitel.cz/component/speventum/speaker/30-monika-olakova
http://www.ja-ucitel.cz/component/speventum/speaker/30-monika-olakova
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Propojit RT MAP s EduLab, M. Olšákovou nebo 
T. Chrobákem 

p. Pražák 

Možnost hospitace v hodinách – až to situace 
umožní 

pí Sedláková 

Kariérní řád – otevřít problematiku se 
zřizovatelem https://www.msmt.cz/o-webu-
msmt/karierni-rad  

RT MAP II 

Termíny dalších setkání PS: 

 12. ledna 2021 od 15:30 hod. 

 9. března 2021 od 15:30 hod. 

 18. května 2021 od 15:30 hod. 

 

 

https://www.msmt.cz/o-webu-msmt/karierni-rad
https://www.msmt.cz/o-webu-msmt/karierni-rad

