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1. Odsouhlasení programu 

 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 MAP II 

a také o přípravě MAP III a PS MG v pokračování. 

- Příprava MAP III – PS pro MG 

3. Vzdělávání 

 Zajímavé webináře „Matematika na dálku“ s lektorkou Štěpánkou Baierlovou – portál 

www.veskole.cz, vždy v podvečer od 18 hod – další 7.12.20 

 Odkaz:  https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6401 

 Dále nabídka webinářů v rámci SYPO – záznamy všech webinářů naleznete 

na youtube.cz (do vyhledávače stačí napsat SYPO) 

https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6401


 

                                                                                                        

4. Zhodnocení online výuky, meziškolní soutěže 

 Sdílení zkušeností s online výukou mezi jednotlivými pedagogy a s tradičními 

matematickými soutěžemi (Klokan, matematická olympiáda, atp.) 

 Celkově velice náročné na koordinaci 

 Perfektní připravenost při vyhodnocování matematické soutěže Klokan – shoda 

účastníků pracovní skupiny, že by se mohl vznést dotaz na organizátora této 

matematické soutěže, zdali by bylo možné zavést vyhodnocovací systém z letošního 

„online soutěžení“ i do normálního tradičního vyhodnocování 

 Velmi nízký zájem o Matematickou olympiádu z důvodů vysokých nároků a vysokého 

stupně obtížnosti 

5. Diskuze 

 Hybridní výuka – zjišťování zkušeností mezi pedagogy, zdali se s touto formou už 

někdo z členů pracovní skupiny setkal a mohl by prezentovat své poznatky. Žádný 

z pedagogů bohužel tuto zkušenost nemá. 

 Možnost uspořádání webináře na téma „Matematická pregramotnost pro děti z MŠ“. 

V případě zájmu by se tento webinář dal uspořádat přes SYPO. Tato možnost se bude 

projednávat na dalším setkání pracovní skupiny. 

 Formativní hodnocení - zatím dost neobjasněné téma. Bylo by možné sehnat 

kvalitního lektora a uspořádat školení na toto téma? 

o Pro novoborské ZŠ je v plánu uspořádat 2denní školení na toto téma 

s možností vyzkoušet některé formy tohoto hodnocení 

o Na ZŠ Partyzánská v České Lípě se tuto novou formu hodnocení pokoušeli 

zavést, ale zdali s tím už normálně pracují, není známo (informace z doslechu). 

Vznést dotaz na pana ředitele či paní zástupkyni s prosbou o bližší informace, 

sdílení zkušeností. 

o Z dostupných materiálů vychází, že je to záležitost dlouhodobá, zavedení 

v řádu několika let. 

o Bohužel je zřejmé, že vše bude urychleno v nějakých jasně stanovených 

metodických krocích. 

 Paní Lenka Nováková se dotazovala, zdali by bylo možné čerpat z finančních 

prostředků MAP II. na nákup programu, na kterém by se shodli ve škole, že je potřeba 

zakoupit pro výuku matematiky. 

o Doporučeno, aby nákup programu byl čerpán z prostředků ze Šablon. 

 

6. Stanovení dalšího termínu setkání PS 

dne 11. 2. 2021 od 16:30hod, ZŠ Náměstí v Novém Boru 

 

 

V České Lípě dne 3. 12. 2020                 Zapsala: Ing. Milena Nováková 

 Mgr. Eva Kolocová 

 

 


