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Zápis ze 4. setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost / 2020 

 

Termín: 10. 12. 2020, 15:00 

Místo konání: zasedací místnost MAS Podřipsko, Očkova 2, Roudnice nad Labem 

Účastníci: Kateřina Pecharová, Andrea Jandová, Tomáš Lukačina, Jaroslav Vysoký 

Zapisovatel: Mgr. Andrea Jandová 

 

Program: 

 

1. Diskuze k aktuální situaci ve školách během koronavirové krize 

- Není ujasněno, zda bude výuka žáků plošně ukončena k dřívějšímu datu 18. 12. Panují 

různorodé názory na efektivnost tohoto kroku.  

- Nejistota, jaká bude situace v lednu 2021 po vánočním rozvolnění opatření. Školy jsou 

připraveny i na variantu distanční výuky. Hodinám matematiky je věnován dostatečný 

prostor při společných dopoledních setkáních, žáci se povinně přihlašují. 

- Výuka je dle referencí pedagogů lepší v prezenční formě, ale i tak jsou všichni unaveni 

nošením roušek, hlídáním nastavených pravidel a snahou vše procvičit. Nezbývá 

prostor pro kreativní předvánoční aktivity apod. jako v jiných letech. 

 

2. Novinky z projektu MAP 

- Byla předána pozvánka a informace k následujícím akcím: 

● 14. - 18. 12. možnost připojení na webinář pro pedagogy Zábavné pokusy 

● 15. 12. úterý webinář pro pedagogy Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí 

● nabídka spolupracující organizace Contexta na speciální předvánoční online setkání 

zaměřené opět na rozličné aplikace 

● do školek a škol opětovně zavítaly čtenářské besedy lektorky Anežky Grimové 

● 21. 1. 2021 online seminář pro vedení škol “Novinky ve školské legislativě od 1.1.” 

● 1/2021 exkurze na Boreč s tematickými učebnicemi pro pedagogy na podporu místně 

zakotveného učení 

● únor 2021 - konference projektu “Vzdělávání koordinátorů EVVO” - zatím plánována 

prezenční forma 

 

3. Úprava výzvy pro žáky Malý dotační titul 

- Bylo vyhodnoceno, že žáci nemají potíže s propočítáním nákladů na aktivity a 

sestavení rozpočtu v aktuální podobě je pro ně dobře zvládnutelné. Nepříznivá situace 

vznikla při přechodu na distanční výuku v polovině října, kdy byla čerstvě spuštěna 

výzva projektu MAP. Žáci považují za vyhovující se při prezenčních setkáních 

domluvit, např. při třídnických hodinách, poledních pauzách apod. Při výuce na dálku 

primárně řešili plnění svých úkolů a nejasnosti ohledně povinností, na vlastní projekty 

již nezbyl prostor a neobdrželi jsme žádný zpracovaný záměr. 

 

 

4. Aktivity pro příští setkání pracovní skupiny 

http://www.maproudnicko.cz/
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- V letošním roce jsou již uskutečněna všechna setkání pracovní skupiny a další bude 

zrealizováno po novém roce. Velmi úspěšný a kladně hodnocený byl zářijový seminář 

Abaku, který ještě proběhl v prezenční formě a bylo možné vyzkoušet přímo všechny 

související pomůcky. 

- Zvažujeme v lednu všechny členy pracovních skupin pozvat na prohlídku zrenovované 

3D dílny, která bude nově pod vedením pana učitele Vysokého a představí nové 

aktivity a nápady pro žáky. 

- Průběžně také zjišťujeme aktivity škol do Akčního plánu, ale s nízkou odezvou, pan 

Vysoký byl tedy požádán, zda by s RT MAP sdílel soupisku aktivit, o kterých má 

informace. 

 

 

O dalším setkání pracovní skupiny budeme zavčasu informovat emailem a prostřednictvím 

našeho facebooku. Forma setkání bude zvolena dle vládních opatření a epidemiologické 

situace. 
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