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ZÁPIS  
7. 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: středa 16. února 2022, 16:00 - 17 hod.  

Místo konání:   Café Collection 

Účastníci jednání:  dle PL 

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. Informace z MAP II,  III 

2. Úniková hra napříč školami Prahy 7, organizace, možnosti 
3. Diskuse, různé 

Ad 1. Informace z MAP II 

o Aktualizace Strategického rámce 
o Aktualizovaný agregovaný popis potřeb škol 
o Plánované aktivity 

  

Ad 2. Úniková hra napříč školami Prahy 7, organizace, možnosti 

Brainstorming: 

- zajištění mezipředmětového sdílení v rámci připravované únikovky 
- týmy 5 . - 9. třída, smíšené (možnosti zapojení nižších ročníků - později) 
- v každé škole proběhne hra x společná aktivita škol vysílajících týmy? 
- přenositelnost 
- velikost týmu? 
- interiér x exteriér 
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- možnosti: NZDM, Radnice MČ P7, Vodárenská věž, hvězdárna, planetárium, budovy 
škol 

- styl geocaching 
- dlouhodobá hra – (měsíc a více (?) x dlouhodobá záležitost - následně 
- výhra – profiúnikovka 
- propojení ročníků 
- typy úkolů napříč gramotnostmi + motorika, síla, znalosti, tablety 
- baterie úloh – přenosná 
- „Děti dětem“ – úkoly mohou vymyslet 9. ročníky, učitelé koordinují, usměrňují 
- termíny realizace: půlden - projektový den nebo např. na Den dětí 1. 6., případně 

později na podzim - šk. rok 2022/2023 
- vymyslet rámcový příběh, má mít posloupnost nebo lze nahodile - tzn. jednotlivé 

úkoly bez společného příběhu? 
- Spojovník – Praha 7 - je potřeba x orientace na tvorbu něčeho - na budoucnost (např. 

dle PC her)? 
- Délka trvání úkolu 
- Počet stanovišť – vyšší než počet týmů 
- Mapa – budování objektů 
- Puzzle – pak složit 
- „truhla nakonec“ 

Ad 3. Diskuse, různé 

- RT map vytvoří na GD sdílený soubor pro nápady zapojených učitelů a konečnou 
podobu hry 

- Seznámení ředitelů na poradě (24. 3.) se záměrem hry – půl dne volna při realizaci ve 
škole, např. 1. 6. na Den dětí 

- Realizace po přijímačkách - červen, popř. podzim 
- Možnost setkání i mimo termín PS - zapojení zájemců z řad pedagogů na DPP 
- oslovení pedagogoů v rámci mezipředmětového sdílení s termínem definitivního 

vyjádření např. do konce února 


