
 
Zápis z 1. setkání/2020 pracovní skupiny pro matematickou gramotnost 

 

Termín: 18. 2. 2020 od 16:00 hod. 

Účastníci: viz prezenční listina 

Program jednání:  

1. Předání nových informací 

- Představení nového projektu „Vzdělávání koordinátorů EVVO a praxe využití školních zahrad“ 

– kdokoli se zajímá o environmentální vzdělávání a ekologicky zaměřenou výchovu se může 

zapojit, vítané jsou tipy na osobnosti, které můžeme i oslovit a nabídnout jim účast. 

- Účastníci pracovní skupiny byli informováni o předběžném plánování 1. pracovní skupiny pro 

projekt EVVO (březen 2020), pozvánky budou zavčasu rozeslány 

- Informování o chystaných akcích, předběžné termíny a anotace programů (Hodnotové 

vzdělávání, malování 3D pery) 

- Úvaha nad uskutečněním promítání nového dokumentu “V síti” pro mládež i dospělé v 

Roudnici n. L. - zvažujeme prostory a množství promítání. Aktivita by velmi přispěla rozvoji 

mediální gramotnosti diváků, v této oblasti máme momentálně tipy i na další akce. 

- Předávání zpětné vazby na realizovaný seminář Rozvoj předmatematické gramotnosti u dětí 

→ bylo by vhodné na seminářích více poukazovat na pozitivní jevy, které fungují, než rozebírat 

nefunkční postupy, které nejsou správné. 

 

2. Diskuze o chystaných aktivitách pracovních skupin 

- Členka PS pro matematickou gramotnost, paní Jaroslava Bížová se ve své pedagogické činnosti 

mimo jiné zapojila do lektorování metodiky Abaku. S touto metodikou jsou velmi dobré 

zkušenosti, proto bychom ji rádi více šířili na Roudnicku. 

- Paní Bížová bude oslovena, zda má zájem téma představit pro pracovní skupinu i další zájemce, 

a pokud bude souhlasit, bude ve spolupráci s ní blíže nadefinován program a také datum 

setkání. Metodika Abaku je poměrně rozsáhlá a lze uspořádat různé workshopy, je proto 

možné, že se bude jednat o dlouhodobější vzdělávací aktivitu pro pedagogy.  

- V případě realizace přednášky by byli pozváni všichni členové PS, pedagogové vyučující 

matematiku a libovolní další zájemci. Aktivitu lze zrealizovat v Očkově 2, vhodněji ve velké 

zasedací místnosti. Termín a čas konání: bylo by upřesněno dle možností paní Bížové. 

O dalším setkání PS budou členové včas předem informováni emailem s pozvánkou. 

 


