
 
 

1 
 

Zápis z 8. setkání pracovní skupiny MAP II 

pro matematickou gramotnost 

20. 10. 2020 16:00 – 19:00 

Přítomní:  

- realizační tým (RT MAP II): Jana Černoušková, Kateřina Langerová, Lenka Štiková 

- členové pracovních skupin (PS): viz printscreen (setkání proběhlo formou 

videokonference) 

Body jednání: 

1. Úvodní informace od facilitátorky Jany Černouškové 

- Dne 16. 9. 2020 byla aktualizace Strategického rámce po vypořádání všech připomínek 

projednána a schválena Řídícím výborem MAP MČ Praha 20. Členové pracovních 

skupin se nakonec shodli na zachování původního znění vize, která jim přijde 

nadčasová a reflektující i nové výzvy ve vzdělávání např. situaci související s pandemií 

koronaviru v roce 2020. Při diskusích členů pracovních skupin v rámci aktualizace MAP 

v roce 2020 se dospělo k závěru, že navržená struktura tří okruhů priorit MAP 

vytvořená v roce 2017 je stále aktuální a odpovídající současnému stavu. 

- Do konce roku 2020 se uskuteční ještě 1 setkání pracovní skupiny (pravděpodobně 

na začátku prosince). 

- Členové PS byli informováni o konání semináře se zaměřením na finanční gramotnost 

a dále obecně o možnostech seminářů MAP pro různé cílové skupiny. Jaká témata 

by ještě mohla být v tomto směru diskutována (i v online podobě)? Návrhy 

konkrétních témat od členů PS jsou vítány. Členové PS mohou zároveň působit 

v případě zájmu i jako lektoři.  

- Dne 22. 10. a 4. 11. se v rámci projektu MAP uskuteční školení rodičů na MS Teams. 

Školy poslaly rodičům pozvánku. 

- ZŠ Stoliňská a ZŠ Spojenců využily v rámci projektu MAP lektora z oblasti IT 

pro pedagogy s cílem zvýšit digitální gramotnost pedagogů vzhledem k běžící online 

výuce. 

- Projektový tým opakovaně upozorňuje, že lze do PS přizvat nové členy.  

- V letošním roce bude proveden sběr zpětné vazby pro evaluaci činnosti pracovních 

skupin formou online dotazníků.  

- Reflexe činnosti pracovních skupin probíhá průběžně na setkáních PS (byla diskutována 

nízká účast na setkáních PS). 
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2. Účastníci PS 

- Na setkání byly přítomny paní učitelky ze ZŠ Stoliňská, ZŠ Ratibořická a MŠ Spojenců.  

 

3. Evaluační šetření 

- Členové PS byli informováni o schválení evaluačních šetření Řídícím výborem 

k působení logopedky, výuce angličtiny rodilým mluvčím, o evaluaci vzdělávacího 

výjezdu pedagogů na Loučeň a seminářů "Digitální bezpečnost dětí", "Mediální 

výchova" a "Komunikace s rodiči". Členové PS k evaluačním šetřením neměli 

připomínky a ztotožňují se s návrhy opatření. 

 

4. Diskuse k aktuálním tématům  

- Zástupkyně ředitelky ZŠ Ratibořická Eva Holá informovala o projektu Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy, který je zaměřen na slovní úlohy. Jedná se o propojení 

čtenářské a matematické gramotnosti. Bude realizován na ZŠ Ratibořická. 

- Dále byla diskutována příprava 9. tříd na přijímací zkoušky z matematiky (vzhledem ke 

specifickým podmínkám online výuky v loňském a letošním školním roce). 

 

5. Různé 

- Zástupkyně ředitelky ZŠ Ratibořická Eva Holá uspořádá online školení pro pedagogy 

týkající se matematické gramotnosti. Tématem bude využití matematického softwaru 

GeoGebra ve výuce. 

- Eva Březinová ze ZŠ Stoliňská uvedla, že by školy vzhledem k online výuce měly posílit 

jejich internetové připojení (vhodná by byla v tomto směru spolupráce 

se zřizovatelem). Důležitá je také postupná obnova počítačového vybavení a 

technického zázemí pro školy. 

- Eva Březinová ze ZŠ Stoliňská dále informovala, že má kontakt na psycholožku, která 

by v rámci projektu MAP mohla pořádat odborné semináře. Kontakt dá k dispozici RT 

MAP. 

- Ze ZŠ Ratibořická vzešel požadavek na odborný seminář k formativnímu hodnocení. 

 

Úkoly pro členy PS  

 

Dlouhodobé úkoly: 

- Nápady, jak personálně posílit PS. 

- Kam PS dále směřovat a jaké aktéry oslovit? 
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Praha, 20. 10. 2020  

Zapsala: Kateřina Langerová, členka RT MAP II 

 


