
 

                                                                                                        

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

PRO MATEMATICKOU GRAMOTNOST A ROZVOJ 

POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA  

 
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645 

 

 

Místo: on-line v prostředí MS Teams 

Datum a čas: 4. 5. 2020, 16:00 – 17:15 hod 

Přítomni: viz příloha prtscr přítomných 

 

Program: 

1. odsouhlasení programu 

2. schválení evaluace akce Hello smart 2019 a navazující webinář v r. 2020 

3. úprava kalendáře akcí 2020 

4. diskuse 

5. stanovení dalšího termínu setkání PS 

 

1) Program na jednání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost 

byl schválen 

 

2) Schválení evaluace akce Hello smart 2019 
Pracovní skupina byla seznámena s výstupy z dotazníku určeného účastníkům 

semináře Hello smart v roce 2019. Paní Šolcová seznámila přítomné s výsledky a 

všichni účastníci dnešního jednání souhlasili.  

V rámci diskuze byl pozitivně hodnocen další realizovaný seminář Hello smart v 2/20, 

kterého se zúčastnili většinou pedagogové 1. stupně ZŠ. Vyvstal požadavek na 

možnost pokračujícího, navazujícího semináře. V aktuální době existuje možnost 

uspořádání webináře. Lektorkou by byla opět paní Ulíková ze SPŠ Česká Lípa. Akce 

by byla zaměřena na Smart výukový software – online alternativu ke Smart 

Notebooku, kterou je možné používat zdarma na jakémkoliv počítači s přístupem 

k internetu. Vhodným termínem by mohl být přípravný týden v srpnu 2020 – prověří 

p. Smetana, sdělí v průběhu května odhad nákladů. Za organizaci zodpovídá pí 

Šolcová (PS MG MAP), pí Nováková (MAP). 

 

3) Úprava kalendáře akcí 2020 
- Regionální kolo SUDOKU – zrušeno, přesunuto na příští rok 2021 

o Nadaným a spolehlivým žákům zapůjčení pomůcek a školních tabletů domů 

o Prezentace výstupových videí 

 

4) Diskuse 



 

                                                                                                        

- Výměna nabytých zkušeností z probíhajících online a elektronických výuk 

- Možné zdroje pro čerpání inspirace -Youtube, atp. 

- Vlastní tvorba, spolupráce mezi učiteli 

- Sdílení informací o přístupu přítomných pedagogů k aktuální formě výuky a jaké 

prostředky, aplikace atpod. Využívají pro své cílové skupiny žáků dle věkových 

kategorií a probíraných témat 

Nasdílení webinářů webinářů k využití SMART Výukového software, které AV Media 

pořádali po uzavření škol : 

 

1. SMART Výukový software Online – tvorba aktivit-20200402 1230-1  

Friday, April 3, 2020  

6:30 pm  |  (UTC+02:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague  

  

Play recording (1 hr 11 mins)  

Recording password: qKUZ2jck   

 

 

2. SMART Výukový software pro pokročilé – tipy pro vzdálenou výuku-

20200331 0803-1  

Wednesday, April 1, 2020  

6:55 am  |  (UTC+02:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna  

  

Play recording (1 hr 2 mins)  

Recording password: VhnBJmZ9   

 

 

Jinak např. zde 

https://www.youtube.com/watch?v=fQIm08X4yQk&list=PLSv2wt0lvLG7BEEO2U94iwMM

Suu2Ce0z1&index=5  

 

 

5) Stanovení dalšího termínu setkání PS: 15. 9. 2020 od 16-18:00hod, 

místo bude upřesněno nebo bude probíhat online 

 

 

V České Lípě dne 4. 5. 2020                  Zapsala: Ing. Veronika Šolcová, 

 Mgr. Eva Kolocová 

Ing. Milena Nováková 

 

 

https://avmediacz.webex.com/recordingservice/sites/avmediacz/recording/playback/5b243ffc17e64e8e8ea0dedefa4db2a9
https://avmediacz.webex.com/recordingservice/sites/avmediacz/recording/playback/d653ac6710aa4eb48fbe81984732cc1f
https://www.youtube.com/watch?v=fQIm08X4yQk&list=PLSv2wt0lvLG7BEEO2U94iwMMSuu2Ce0z1&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=fQIm08X4yQk&list=PLSv2wt0lvLG7BEEO2U94iwMMSuu2Ce0z1&index=5


 

                                                                                                        

 
 

 

 


