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Jednání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti 

zápis č. 7 

videokonference – Google Meet, 9. 9. 2020, od 15:00 

 

Program: 

1. Aktivace a zprovoznění videokonference s členy PS – Google Meet 

2. Rekapitulace uplynulého období 

3. Plán implementačních aktivit pro školní rok 2020/2021 

4. Diskuze, různé 

 

1. Aktivace a zprovoznění videokonference s členy PS – Google Meet 

• Po zprovoznění Google Meet (zvuk, obraz) všech přihlášených členů PS byla zahájena 

videokonference.  

 

2. Rekapitulace uplynulého období 

• Proběhlo celkové shrnutí činnosti PS pro rozvoj MG 

• Informace o uskutečněných jednáních, proběhlých aktivitách ostatních PS, činnosti RT MAP II 

• Členům PS připomenuto dokladování jednání PS formou videokonferencí – Čestné prohlášení 

členů o účasti 

 

3. Plán implementačních aktivit pro školní rok 2020/2021 

• Akce Robo Trutnov se bude konat v novém termínu – sobota 24. října 2020 

• Chytré hračky – v případě zájmu ze strany MAP jsou V. Fišer a Z. Heteš připraveni to 

zrealizovat i jinde 

• MŠ – zvažováno školení učitelů k Blue-bot (Bee-bot) V. Fišerem (Z. Hetešem), následně 

zakoupení těchto chytrých hraček MAPem a jejich půjčování na měsíční odzkoušení školkám. 

Orientačně cena: 17000 Kč za set 6 ks 

• Polytechnika na ZŠ – Hana Šandová (centrum Polička) 

• Zvažována „platforma“ - rozvojová aktivita 4–5x - cyklus opakujících se aktivit, se zaměřením 

např. na robotizaci 

 

4. Diskuze, různé 

• Diskuze k tématům a aktivitám, viz. body zápisu. 

Zapojení dětí do finanční gramotnosti – lektor Jan Veselý. Úkol: kontaktovat p. Veselého – je 

možná distanční forma? 

• Návrhy členů PS – aktivity online: 

- matematika od Terasoftu – matematický program s příklady na čas a body – vždy opakování  

  loňského roku výuky (druháci dělají látku z prvního ročníku a podobně…) – nápad E.     

  Hrabová  

- možnost vytvoření formuláře s matematickými příklady – test na čas s rychlým   

  vyhodnocením – vyhotovení formuláře nabízí Z. Heteš 

- sestavování českých slov ze zkratek chemických prvků, sčítají se protonová čísla prvků – 

nejvyšší hodnota vyhrává. Diakritika nemusí být. Soutěžící na to mají týden – nápad S.  

Juhászové. B. Procházková a S. Juhászová doladí podrobnosti k této aktivitě (telefonicky, e-

mailem) 
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- členové PS – tip na školu a v ní na vyučujícího matematiku – inspirativní výuka – možnost 

návštěvy této školy – návrh J. Balcara 

• Nadále doplňovat stávající databázi aktivit – viz. příloha č. 3 zápisu 

• 3. listopadu 2020 společné setkání pracovních skupin MAP Trutnovsko II 

 

Další jednání PS bude v úterý 3. listopadu 2020, čas a místo konání bude upřesněno. 

Prezenční listina dokladovaná formou čestného prohlášení zúčastněných je příloha č. 1 tohoto 

zápisu a Print Screen obrazovky je příloha č. 2 zápisu. 

 

 

Zapsali: Barbora Procházková a Petr Záliš 

Dne: 9. 9. 2020 


