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ZÁPIS  
4. 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 12. ledna 2021, 15:30 - 17 hod.  

Místo konání:   On-line 

Účastníci jednání:  dle Prtsc 

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 a výzev identifikovaných v rámci SWOT 3 analýzy MAP II pro Prahu 7 
v oblasti matematické gramotnosti 

2. Téma propojování učitelů matematiky a fyziky, kteří učí na školách na P7 
3. Informace z terénu od členů pracovní skupiny týkající se MG 
4. Novinky, zdroje v oblasti matematické gramotnosti 
5. Diskuse k tématům, která přinesou členové pracovní skupiny 
6. Shrnutí výstupů setkání a úkoly 

Ad 1. - 5. 

 Změna v PS: p. Carboch ukončil působení v PS na základě svého odchodu na ZŠ v Praze 
8, do PS dočasně nastoupil p. řed. Andrle (ZŠ Plamínkové) 

 Shrnutí prioritizace SWOT za MG - oblast Příležitosti: 
 Integrace prvků MG do všech činností, velký prostor pro mezipředmětové 

vztahy   
 Podpora matematického myšlení žáků a rozvoj praktického využívání 

matematiky 
 Vzájemná spolupráce pedagogů (předávání informací souvisejících s rozvojem 

matematické gramotnosti, propojenost ŠVP atd.) 
 Podpora podnikavosti 
 Rozšíření projektové mezipředmětové výuky 
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 Plánovaná fokusní skupina - oslovení učitelů přes ředitele škol, školní koordinátory, FB 
skupinu Učitelé ze Sedmičky, hromadný e-mail (RT zašle zpracované návrhy okruhů FG 
k připomínkám a doplnění členům PS, viz příloha) 

 Zkušenosti z již realizovaných FG (souhrnná zpráva je k dispozici zde: 
https://www.map2praha7.cz/wp-
content/uploads/2020/11/Za%CC%81ve%CC%8Crec%CC%8Cna%CC%81-
zpra%CC%81va-z-fokusni%CC%81ch-skupin_verze_1_0.pdf ) 

 Možnost organizovat tematicky zaměřený workshop na atraktivní téma za účelem 
propojení učitelů matematiky z Prahy 7 (oslovit přes kontakty z FB - požádat o návrhy 
témat/zapojení odborníků v oblasti MG) 

 Učitelé „slyší“ hlavně na osobní doporučení kolegů – využití školních koordinátorů 

 DP předal RT MAP kontakt na p. Chrobáka – mezipředmětové sdílení 

 Problematika nedostatečné komunikace a sdílení mezi řediteli ZŠ – iniciativa by měla 
vyjít od samotných ředitelů 

 Virtuální hospitace - možnost postupného odstraňování překážek při vzájemných 
hospitacích učitelů AA, MSe a DP nabízejí náslechy na svých hodinách za předem 
stanovených bezpečných podmínek 

 ČŠI – projekt Příklady inspirativní praxe  (PIP) - z Prahy 7 se účastní Přírodní škola, DP 
zjistí, zda i některá ze ZŠ 

 „Pohádková matematika“ - obsažena v projektové žádosti MAP II - zjistit, zda je zájem, 
případně změnit projekt 

 Inspirace z UK – „únikovka“ zaměřená na matematiku – možnost oslovit studenty SŠ 
(např. Přírodní gymnázium) o pomoc s organizací podobné akce pro Prahu 7 

 Navrhované aktivity realizovat až po pololetí 

Ad 6. Shrnutí výstupů setkání a úkoly 

Výstup Zajistí 

Realizace fokusní skupiny pro učitele na téma 
matematická gramotnost (zaměření i na učitele 
nematematických předmětů a učitele z 1. st.)   

Členové PS, ŠKOR, RT MAP II 

Workshop pro matikáře na základě kontaktů z FB RT MAP II osloví aktivní učitele 

Návrhy na témata workshopu a doplnění okruhů 
pro fokusní skupinu (viz příloha) 

Členové PS - poslat do poloviny února 
garantovi a PS 

Propojení MG s dalšími předměty (M. Olšáková 
nebo T. Chrobák) 

Garant PS, RT MAP 

Možnost virtuálních náslechů – organizační 
zabezpečení, oslovení ochotných učitelů  

RR, DP 

Koncept „únikovky“ RT MAP II, garant PS, členové PS  

Termíny dalších setkání PS: 

 9. března 2021 od 15:30 hod. 

 18. května 2021 od 15:30 hod. 
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