ZÁPIS ZE 7. JEDNÁNÍ PS PRO ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI
konaného v úterý 24. 11. 2020 od 15:00 hodin online prostřednictvím GoogleMeetu (ID
schůzky meet.google.com/dbu-qtyq-xri).
v rámci projektu MAP pro Hranicko II CZ.02.3.68/0.0/17_047/0009162.
Přítomni:
Mgr. Hana Kučerová, ZŠ a MŠ Drahotuše
Mgr. Kateřina Jurčáková, ZŠ a MŠ Struhlovsko
Mgr. Hana Gaďurková, MAS Hranicko
Mgr. Eva Odstrčilová, ZŠ a MŠ Struhlovsko
Mgr. Roman Šejda, ZŠ a MŠ Struhlovsko
Mgr. Radomír Macháň, ZŠ a MŠ Struhlovsko
Mgr. Jan Bouchala, ZŠ a MŠ Šromotovo
Mgr. Petra Kuchařová, ZŠ 1. máje
Program jednání:
1. Úvod, přivítání členů pracovní skupiny (dále jen PS).
2. Matematická kontinua – očekávané výsledky učení pomocník při rozvíjení úrovně
gramotnosti u žáků – výstup projektu PPUČ.
3. Vyhodnocení úrovně gramotností v regionu.
4. Návrh rozvoje jednotlivých gramotností.
5. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce s kontinui.
6. Spolupráce učitelů, sdílení zkušeností. Vytvoření regionálních týmů pro jednotlivé
gramotnosti.
7. Propojení MŠ a ZŠ v regionu – vzájemné konzultace, semináře.
8. Regionální ŠVP M – stav shromažďování podkladů ze škol regionu.
9. Distanční vzdělávání.
10. Diskuse a závěr.
Průběh jednání:
1. Na úvod vedoucí pracovní skupiny přivítal všechny účastníky a poděkoval za zaslání
gmail adres nezbytných pro organizaci online setkání.
2. Školy v regionu mají k dispozici matematická kontinua – očekávané výsledky učení
pomocník při rozvíjení úrovně gramotnosti u žáků – výstup projektu PPUČ. Členové
pracovní skupiny informovali ostatní členy skupiny o využívání a práci s kontinui na
vlastní škole.

3. Vyhodnocení úrovně gramotností v regionu. Vedoucí pracovní skupiny informoval
členy o vyhodnocení úrovně matematické gramotnosti na základě agregovaných dat
odevzdávaných školami v rámci realizace „Šablon“. Dále informoval členy skupiny
o připraveném testování v prostřednictvím systému ČŠI InspIS SET. Z důvodu dvou vln
koronavirové pandemie, uzavření škol a mimořádných opatření k jeho uskutečnění
zatím bohužel nebyla příležitost.
4. Návrh rozvoje jednotlivých gramotností. Členové byli seznámeni s rámcovými návrhy
na aktivity vedoucí k rozvoji matematické gramotnosti. Po diskuzi byli členové PS
vyzváni k zasílání návrhů konkrétních aktivit a činností podporujících rozvoj MG jak ve
vyučování, tak v rámci mimoškolních a volnočasových aktivit. Termín pro zaslání do
14 dní a dále průběžně dle nápadů.
5. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce s kontinui. Vedoucí pracovní
skupiny vyzval členy k podání návrhů na možná školení s dobrými referencemi.
6. Následovala diskuze na téma spolupráce učitelů, sdílení zkušeností či případné
vytvoření regionálních týmů pro jednotlivé gramotnosti. Všichni účastníci vyjádřili
zájem o spolupráci a sdílení uvnitř škol i napříč školami regionu. Současně se všichni
shodli na nedostatku času na tyto aktivity. Plánovanému vzniku a setkávání kabinetů
matematiky a přírodovědných předmětů zabránila také situace kolem onemocnění
COVID-19.
7. Propojení MŠ a ZŠ v regionu – vzájemné konzultace, semináře. I v oblasti těchto
aktivit byli členové skupiny vyzváni ke konzultacím daného tématu v pedagogických
sborech vlastních škol a zasílání návrhů možných aktivit.
8. Jedním z hlavních cílů PS MG pro následující období bude tvorba regionálních
metodických plánů (ŠVP) pro matematiku. Již v průběhu minulého školního roku byli
osloveni ředitelé škol regionu s žádostí o zaslání současných metodických plánů,
jakožto podkladu pro tvorbu metodických plánů regionálních. Poděkování patří všem
ředitelům, kteří zareagovali a své metodické plány zaslali. Jsou nahrány do společné
složky, do které vedoucí PS zřídí pro všechny členy skupiny přístup, nastaví sdílení.
9. Závěr setkání byl věnován seznámení s tématem následujícího setkání zaměřeného
na distanční vzdělávání.
10. Sedmá schůzka proběhla ve velmi přátelské, příjemné, podnětné, tvůrčí a pracovní
atmosféře, byť se uskutečnila formou online setkání. Přinesla řadu zajímavých
podnětů. Poděkování za to patří všem zúčastněným členům.
V Hranicích dne 25. 11. 2020.
Zpracoval: Radomír Macháň, vedoucí PS MG

