
 

                                                                                                        

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: 8.10. 2020, 16:00 – 17:00 hod 

Přítomni: viz příloha prtscr přítomných 

 

Program: 

1. odsouhlasení programu 

2. aktuality MAP II a III 

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) Informace k MAP II a MAP III 
M. Nováková informovala o výstupech MAP II a potřebách zjištění výstupů v MAPII 

a také o přípravě MAPIII a PS MG v pokračování. 

- agregovaný popis potřeb škol – zhodnocení aktuálního stavu a výhledu potřeby škol 

- reflektivní zpráva organizace zapojené v MAP II 

Oba dokumenty má škola vyplnit do konce října t.r. 

- Příprava MAP III – PS pro MG 

3) Akce 2020 
V aktuální době existuje možnost uspořádání webináře. Lektorkou by byla opět paní 

Ulíková ze SPŠ Česká Lípa. Akce bude zaměřena na Smart výukový software – online 

alternativu ke Smart Notebooku, kterou je možné používat zdarma na jakémkoliv 

počítači s přístupem k internetu. Důležité řešit s ohledem na nejčastěji využívané 

platformy MS Teams nebo Google Class room. 

Semináře již byly v AV Media realizovány, ale je i nadále vhodné tyto webináře 

opakovat, nebudou vždy stejní účastníci 

4) diskuze 
o jak se rýsuje, zda s přesahy či nikoli 

o diskuze na vhodnost využití smart labů v připojení – často se nenačítá, datově 

náročné, lépe využít jednodušší formu, pro žáky je složité se připojovat – 

velmi důležité zpětné vazby o možnostech či de facto limitech připojení nejen 

u žáků, ale i u pedagogů i ve škole i doma, zjednodušení, rada lektorky 



 

                                                                                                        

Ulíkové byla právě v tomto ohledu velmi cenná. Stálý problém je, že při 

distanční výuce žáci doma nemají dobré, nebo žádné připojení a je složité až 

teprve v praxi toto zjišťovat. 

o nabídka p. Průši připojení se k aktivitě pro získání tiskárny 3D pro školu, za 

zpracování https://proskoly.prusa3d.cz/ 

5) Stanovení dalšího termínu setkání PS: 3.12. 2020 od 16-17:00hod, 

místo bude upřesněno nebo bude probíhat online 

 

 

V České Lípě dne 8. 10. 2020                  Zapsala: Ing. Veronika Šolcová, 

 Ing. Milena Nováková 
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