ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ PS PRO ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI
konaného v úterý 8. 12. 2020 od 15:00 hodin online prostřednictvím GoogleMeetu (ID
schůzky meet.google.com/zax-buzq-qhe).
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
Omluveni:
Mgr. Petra Kuchařová, ZŠ 1. máje
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod, přivítání členů pracovní skupiny (dále jen PS).
Distanční vzdělávání.
Sdílení zkušeností – formy a metody.
Platformy.
Aplikace, programy.
Aktivity pro rozvoj gramotností.
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. Účastníci se podělili o své zkušenosti s distanční výukou. Potvrdilo se, že na všech
školách se potýkají se stejnými problémy a přístupem žáků.
3. Účastníci diskutovali o vlastních zkušenostech, přístupech k distanční výuce a
používaných metodách.
4. Distanční výuka ve školách účastníků probíhá na dvou platformách Googlu (učebna,
Meet) a Microsoftu (Teams).
5. Téma bylo jen lehce otevřeno s tím, že mu bude věnováno některé z prvních setkání
kabinetu matematiky a přírodních věd.

6. Také tomuto tématu by se dle názoru účastníků mělo věnovat samostatné již
prezenční setkání kabinetu.
7. Osmá schůzka proběhla ve velmi přátelské, příjemné, podnětné, tvůrčí a pracovní
atmosféře, byť se uskutečnila formou online setkání. Přinesla řadu zajímavých pohledů
na distanční vzdělávání, poukázalo na typy a možnosti online nástrojů, vyzdvihlo jejich
silné stránky v době nemožnosti prezenční přítomnosti žáků ve škole, odkrylo mínusy
a potvrdilo účastníků shodná úskalí související s přístupem některých žáků. Poděkování
patří všem zúčastněným členům.
V Hranicích dne 10. 12. 2020.
Zpracoval: Radomír Macháň, vedoucí PS MG

