
ZÁPIS
5. 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 9. března 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. Přehled plnění úkolů z minulého setkání PS

● Příprava fokusní skupiny

● Workshop pro matikáře – úprava podkladů
● Propojování MG s dalšími předměty

● Virtuální náslechy

● Hry únikovky

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. On-line náslechy

7. Shrnutí výstupů setkání a úkoly

Ad 1. - 6.

● Navržená témata focusní skupiny komentovali zatím dva členové PS, do konce března
počkáme na další připomínky, poté garant ve spolupráci s RT finalizuje

● Na další PS bude rozhodnuto, zda se FG bude konat on-line
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● Účast na workshopu pro MG organizovaném MAP Praha I byla účastníky z P7 příznivě
hodnocena, RT MAP po dohodě s PS kontaktuje lektorku semináře a dohodne akci
pro PS a pedagogy

● Propojování matematiky s dalšími předměty, badatelské vzdělávání - bude osloven p.
Chrobák a pí Olšáková

● On-line náslechy – do připravené tabulky bude přidána sekce „termín“, po diskusi v PS
ČG a CJ bude poskytnuta informace učitelům

● Únikovky: FB skupina, kontakty od garanta, kontakty od členů PS, možnost
zorganizovat seminář pro učitele na téma únikovek v on-line výuce, ukázka na příští
PS

● zdroje: Besedarium.cz, flippity.net,
https://www.youtube.com/watch?v=lxQNsz0HHU0,https://www.facebook.com/grou
ps/unikovky

● Informace garanta o publikaci PISA: INSPIRACE PRO ROZVOJ GRAMOTNOSTÍ - ÚLOHY
ZE ČTENÁŘSKÉ, PŘÍRODOVĚDNÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI (další zdroje jsou
uvedeny v přiložené prezentaci
https://drive.google.com/drive/folders/1oaGHRjo7f6iMD5brE8giXkhDuZV2qZIK )
(ttps://www.csicr.cz/cz/Aktuality/PISA-Inspirace-pro-rozvoj-gramotnosti-ulohy-ze-cte )

● Informace o plánu na založení neformální platformy ředitelů škol Prahy 7

Ad 7. Shrnutí výstupů setkání a úkoly

Výstup Zajistí

Připomínky ke struktuře fokusní skupiny na GD
https://drive.google.com/drive/folders/1oaGHRjo
7f6iMD5brE8giXkhDuZV2qZIK

Členové PS do konce března

Finalizace dokumentu ke struktuře fokusní
skupiny

Garant PS do další PS

Workshop pro matikáře a PS RT MAP II osloví lektorku
https://www.seminarehavelkova.cz/zi
votopis/

Návrhy na témata workshopů Členové PS - průběžně

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

Osloví RT MAP

Koncept virtuálních náslechů Po diskusi v PS ČG a CJ rozešle RT
MAP

Ukázka „únikovky“ MS dle možností na další PS

Videozáznam z PS //drive.google.com/drive/folders/1oaG
HRjo7f6iMD5brE8giXkhDuZV2qZIK
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Termín dalšího setkání PS 18. května 2021 od 15:30 hod.
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