Zápis z jednání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti
v rámci projektu ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
(zkráceně MAP II v ORP Říčany)
reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

Datum konání platformy: 07. 05. 2020
Počet účastníků: 6 (RT, expert, členové PS)
Čas: 14:00 – 16:00 hodin
Místo konání: online

Program:
1) Přivítání všech účastníků
2) Představení programu, způsobu komunikace a očekávané výstupy
3) Úprava programu workshopu, časový rozvrh příspěvků
4) Ukázka prezentací
5) Diskuze
Zápis:

1) Přivítání všech účastníků
Manažerka projektu MAP Monika Žilková přivítala přítomné na online jednání pracovní
skupiny a představila program jednání, očekávané výstupy a způsob komunikace na online
platformě.

2) Příprava programu workshopu
V prvním bodě jednání představila vedoucí pracovní skupiny Kateřina Schejbalová aktuální
verzi programu workshopu pro letní školu MAP:

I.

část

1. Zahájení, přivítání (Mgr. Kateřina Schejbalová, Ing. Monika Žilková)
2. Předmatematické představy v otázkách a odpovědích – prezentace MŠ (Jiřina
Řeháková, Jarmila Šebková)

3. Rozvoj matematických dovedností na počátku 1. ročníku základní školy –
prezentace ZŠ (Mgr. Jana Široká, Mgr. Vlasta Brožková, Mgr. Martina Laurová)

II.

Část

1. Didaktické pomůcky pro předškoláky, které aplikujeme v MŠ
2. Didaktické pomůcky pro předškoláky, které aplikujeme v 1. třídě ZŠ

III.

Část

1. Nové trendy v rámci matematické gramotnosti, didaktické pomůcky a materiály
2. Praktická ukázka Ozoboti: zábava a učení do kapsy (pro MŠ a ZŠ)
3. Diskuze, sdílení
V následující diskuzi bylo dohodnuto, že dojde k výměně třetího bodu v první části a
prvního bodu v druhé části.

3) Ukázka prezentací a příspěvků workshopu
V dalším bodu jednání proběhly ukázky prezentací a dalších plánovaných příspěvků
workshopu. Na závěr bylo dohodnuto, že do generální zkoušky workshopu spolupracující
pedagogové připraví pomůcky na vyzkoušení pro všechny účastníky aktivity.

4) Závěr
Na závěr jednání byly dohodnuty úkoly do příštího jednání mezi členy pracovní skupiny
a zapojené pedagogy. Příprava workshopu bude pokračovat generální zkouškou.
Setkání bylo ukončeno společnou domluvou data dalšího setkání, které se uskuteční

23. června od 13.30 hod.
Zapsala: M. Kučerová
Ověřila: Ing. Žilková

