Jednání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti
zápis č. 6
videokonference – Google Meet, 27. 4. 2020, od 10:00
Program:
1. Aktivace a zprovoznění videokonference s členy PS – Google Meet
2. Shrnutí dosavadní činnosti
3. Odložená akce Robo Trutnov
4. Nouzový stav – distanční forma výuky
5. Chystaný webinář k nástrojům pro online výuku
6. Plán aktivit na rok 2020
7. Různé, diskuze
1. Aktivace a zprovoznění videokonference s členy PS – Google Meet
• Po zprovoznění Google Meet (zvuk, obraz) všech přihlášených členů PS, byla zahájena
videokonference.
2. Shrnutí dosavadní činnosti
• Proběhlo celkové shrnutí činnosti PS před nouzovým stavem.
• Přiblížení činnosti Realizačního týmu MAP v době nouzového stavu – online aktivity,
koordinace výrobců ochranných pomůcek, informační servis pro školy.
• Členové PS seznámeni s dokladováním IA a jednání PS formou videokonferencí – Čestné
prohlášení členů o účasti, Print Screen monitoru (účastníků).
3. Odložená akce Robo Trutnov
• Akce Robo Trutnov 18. 4. 2020 (10–17 h) byla z důvodu nouzového stavu odvolána.
4. Nouzový stav – distanční forma výuky
Členové PS pro rozvoj MG, kteří jsou ale i pedagogy ZŠ informovali, jak v době nouzového
stavu probíhá výuka na jejich školách:
• Fišer Václav, učitel ZŠ Trutnov, Komenského:
- sdílení moc není, každý se s tím pere svým způsobem
- každá škola má svůj systém, ne každá dobře nastavený/rozvržený
- není centrálně daná informace, jak často děti úkolovat, známkovat, informovat rodiče
• Heteš Zdeněk, učitel ZŠ Trutnov, Mládežnická:
- rodiče chtějí zpětnou vazbu od školy, přístup je různý - škola od školy
• Jiříčková Iveta, učitelka ZŠ Úpice-Lány
- „jedeme“ přes Google
- zadání úkolů ne-po na celý týden, škola jede jednotně
- známkování zkreslené (možnost opisování úkolů)
- nedodání vypracovaných úkolů, následné info rodičům
- celkově se zapojují všichni
- učitelé točí videa k výkladům
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5. Chystaný webinář k nástrojům pro online výuku
• Nabídka webináře pro učitele zaměřený na platformu Google Meet, který proběhne ve dvou
termínech 29. 4. a 30. 4. 2020, vždy od 13:00 hodin – lektoři Z. Heteš a V. Fišer.
• Tento webinář mohou členové PS využít i na své škole, nabídka platí nejen pro pedagogy, ale i
rodiče a žáky.
• Chystají se další přednášky, workshopy a školení, pokud by byl zájem i o jiné platformy MAP
zaplatí lektora a zajistí administraci.
6.
•
•
•

Plán aktivit na rok 2020
Pracovní skupina plánuje svoji činnost v roce 2020 nadále směřovat na robotiku.
Výhledově zvažován výjezd do Multimediálního centra na ISŠ Dvůr Králové.
Rozvojová aktivita 4–5 x do roka tzn. cyklus opakujících se aktivit, př. robotizace, možné
zafinancování z MAP II – určeno pro děti

7.
•
•
•

Různé, diskuze
Členové PS dostávají prostor:
k předložení svých námětů na další semináře
tipy na vylepšení formy distanční výuky
zapojení dětí do finanční gramotnosti – lektor Jan Veselý – info Jiříčková I.
Členové PS byli informováni o proběhlých videokonferencích:
- 1. on-line setkání ředitelů škol – 1.stupeň – 21. 4. 2020 od 13:00
- 2. on-line setkání ředitelů škol – 1.- 9. třída – 23. 4. 2020 od 13:00
- projednávání témat, která vyplynula z šetření České školní inspekce formou řízených
ředitelů:
a) podpora online vzdělávání ve školách
b) řešení žáků, kteří se nezapojují do výuky
• Členové PS byli informováni o plánovaných/následujících videokonferencích:
- 3. on-line setkání ředitelů škol – 1. stupeň a MŠ – 5. 5. 2020 od 13:00
- 4. on-line setkání ředitelů škol – 1. – 9. třída – 7. 5. 2020 od 13:00
- ústřední témata pro obě setkání:
a) manuál od ministerstva očekávaný k 30. 4. 2020
b) metodika znovuotevírání škol
• Členové PS se shodli na vhodnosti uskutečňovat videokonference PS v pondělí.
• Proběhla diskuze k tématům a aktivitám, viz. body zápisu.

Další jednání PS bude v pondělí, upřesněný datum jednání bude po domluvě zaslán e-mailem.
Prezenční listina dokladovaná formou Čestného prohlášení zúčastněných je příloha č. 1 tohoto
zápisu a Print Screen obrazovky je příloha č. 2 zápisu.
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