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Jednání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti 

zápis č. 9 

videokonference – Google Meet, 23. 2. 2021, od 14:30 

https://meet.google.com/ixm-xhry-mmj?authuser=1 

 

Program: 

1. Zhodnocení výstupů ze SWOT analýzy 

2. Rekapitulace uplynulého období 

3. Plánování implementačních aktivit a platforem na rok 2021 

4. Diskuze, různé 

 

 

1. Zhodnocení výstupů ze SWOT analýzy 

Provedena rekapitulace a zhodnocení výstupů ze SWOT analýzy: 

• Silné stránky 

• Slabé stránky 

• Příležitosti 

• Hrozby 

 

2. Rekapitulace uplynulého období 

Proběhla rekapitulace činnosti PS pro rozvoj matematické gramotnosti za rok 2020. 

 

3. Plánování implementačních aktivit a platforem na rok 2021 

• Ukázková on-line hodiny matematiky – pro pedagogy 1. stupně ZŠ, délka cca 45 minut 

Návrh učitelů / lektorů: 

✓ Mgr. Petra Figerová, učitelka 1. stupně ZŠ Komenského Trutnov – osloví V. Fišer 

✓ Mgr. Daniela Dvořáčková, učitelka 1. stupně ZŠ Úpice-Lány – osloví RT MAP II 

• Webináře pro pokročilé na zefektivnění on-line výuky ve školách (určeno pro pedagogy) 

✓ lektoři – V. Fišer, Z. Heteš, termíny v březnu a dubnu 2021, délka každého workshopu  

je cca 60 minut 

✓ 1. webinář zaměřen na Google Meet 

✓ 2. webinář zaměřen na Microsoft Teams 

✓ 3. webinář zaměřen na whiteboard.fi a classkick.com, grafický tablet 

• Webinář pro rodiče – Digitální gramotnost – bezpečnost na internetu, jak rychle najít úkoly  

(v prostředí Google Meet atp.) 

✓ lektoři – V. Fišer, Z. Heteš 

✓ velký zájem E. Portychová, ředitelka ZŠ Mraveniště, Markoušovice – informovat 

• Nabídka učitelům – v rámci informatiky připravená vyučovací on-line hodina pro děti  

(max. dvě školy) 

✓ nabízí V. Fišer, Z. Heteš 

• Návrh na platformy – témata: tvorba webových stránek, robotizace, úprava fotek, jak vytvořit 

plakát  

✓ dle doporučení členů PS / pedagogů – platformy prozatím odložit 

https://meet.google.com/ixm-xhry-mmj?authuser=1
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(důvodem vyčerpanost dětí. Ani rodiče nechtějí, aby děti seděly u počítače nad rámec 

běžné on-line výuky) 

 

4. Diskuze, různé 

• Proběhla diskuze k bodům tohoto zápisu. 

 

Termín 10. jednání PS pro rozvoj MG bude po domluvě upřesněn. 

 

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

zápisu a Print Screen obrazovky je přílohou č. 2. 

 

 

Zapsala: Barbora Procházková 

Dne: 23. 2. 2021 


