ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO MATEMATICKOU
GRAMOTNOST
Datum a čas konání: 14. května 2019, 16:00
Místo konání: přednášková místnost jičínského zámku, Valdštejnovo nám. 1
Přítomni: dle prezenční listiny, 12 členů PS a 2 zástupci MAP II

Zápis:
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Volba vedoucího pracovní skupiny
Mgr. M. Matúšová Klapková – prezentace „Station work“
Mgr. T. Houfková – prezentace projektu „Začít spolu“
Mgr. B. Podhajská – prezentace projektu „Učitel naživo“
Diskuze
Úkoly
Zakončení

1. Zahájení
Bc. Slepičková uvítala všechny zúčastněné.

2. Volba vedoucího pracovní skupiny
Vedoucím skupiny byla navržena a jednomyslně schválena Bc. Slepičková (zástupkyně
ředitelky MŠ U Kina, Jičín) počtem 11 hlasů. (počet pro 11, zdržel se 1, nehlasovali 2
pracovníci projektu MAP II)

3. Mgr. Matúšová Klapková – prezentace „Station work“
Mgr. Klapková představila metodu „Station work“, se kterou se seznámila v USA. Žáci ve třídě
jsou rozděleni na 4 skupiny (skupina=stanoviště): skupiny M, A, T a H (skupina M – práce žáků
s učitelem, skupina A – individuální práce žáků, skupina T - práce žáků s technologiemi (lze
nahradit prací s knihou, obrázky apod.) skupina H – diskuse žáků, ve skupinkách něco udělat
ve třídě, v pohybu). Žáci mění stanoviště asi po 10 minutách podle náročnosti a tématu.
Výborně funguje, pokud je v úvodu dobře nastavena. Práci touto metodou předchází
náročnější příprava, ale děti pak v hodinách pracují samostatně ve skupinách na jednotlivých
stanovištích. Lze využít na základních i středních školách.

4. Mgr. T. Houfková – prezentace projektu „Začít spolu“
Mgr. Houfková (ZŠ Husova, Jičín) představila projekt „Začít spolu“, který aktivně zažila ve své
učitelské praxi v Praze. Funguje již od roku 1994 v MŠ a od roku 1996 na ZŠ. Když se děti

v pondělí sejdou ve třídě, dostanou dopis, kde si přečtou, co je ten týden čeká. Poté mají první
dvě vyučovací hodiny společnou výuku (matematika + čeština). Po velké přestávce pracují ve
skupinách v tzv. „centrech aktivit“. Třída je jako pokojíček – rozdělená knihovničkami,
vybavená různými pomůckami. Každý den je dítě v jiném centru (matematika, čtení, psaní,
prvouka, výtvarná výchova, atd.). Lépe uplatnitelné na 1. stupni než na 2. stupni vzhledem ke
střídání učitelů. Možnost letní školy, dny otevřených dveří atd.
Více info na www.zacitspolu.eu

5. Mgr. B. Podhajská – „Učitel naživo“
Mgr. Podhajská prezentovala 1-2letý program „Učitel naživo“. Projekt je určen pro
vysokoškoláky, kteří chtějí změnit zaměstnání a chtějí učit na 2. stupni ZŠ. Praxe 380h, 370h
výcvik. Více info na: wwv.ucitelnazivo.cz, příp. program pro ředitele: www.reditelnazivo.cz.

6. Diskuze
Mgr. Podhajská otevřela téma spolupráce s pedagogy na gymnáziích.
Mgr. Kabelková informovala o nové interaktivní aplikaci Corinth na gymnáziu v Jičíně.
(Vzdělávací aplikace Corinth představuje vizuální knihovnu více než tisíce výukových
interaktivních 3D modelů pro základní a střední školy). Gymnázium má v úmyslu tuto novinku
prezentovat veřejnosti. Mohl by to být prostor k navázání kontaktů mezi pedagogy na
gymnáziu a členy PS. Mgr. Kabelková bude informovat o termínu otevřených dveří.
Diskuze: výuka metody Hejného pro učitele.
Seznamování veřejnosti s metodou Hejného – Mgr. Kubová vede lekce v knihovně pro
veřejnost v rámci „Klubu aktivních seniorů“. Nejbližší lekce 20. 6. 2019 v 10.15h v jičínské
knihovně. Akce je určena široké veřejnosti, nikoliv jen pro seniory.
H. Kubová: info o webináři na https://www.h-mat.cz/
M. Brychtová: doporučení www.aktivniucitel.cz

7. Úkoly






Úkol pro všechny: Bc. Slepičková navrhuje vzájemnou návštěvu ve výuce MŠ – ZŠ
v období 10-11/2019.
Termín: domluvit konkrétní termín na školách do konce září a zaslat na email L.Veselá
Úkol: Mgr. Kubová – zprostředkovat náhled do hodin matematiky Hejného a následná
diskuze
Termín: do konce srpna zaslat na e-mail: L. Veselá
Úkol: Mgr. Kopecká – domluví návštěvu v ZŠ Vysoké Veselí - sociálně vyloučené školy a
zašle e-mailem informaci.
Termín: do konce května
Úkol: Mgr. Podhajská – zašle info „gradované úlohy“
Zjistit zájem o seminář H-MAT pro učitele 2. Stupně a domluvit od září lektorování
s Mgr. Kubovou.

8. Zakončení
Bc. Slepičková poděkovala za sdílení a rozloučila se se všemi účastníky.
Další setkání se uskuteční 8. 10. 2019.
Zapsala: Lenka Veselá, DiS.

