ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO MATEMATICKOU
GRAMOTNOST
Datum a čas konání: 8. října 2019, 16:00
Místo konání: přednášková místnost jičínského zámku, Valdštejnovo nám. 1
Přítomni: dle prezenční listiny, 13 členů PS a 2 zástupci z MAP

Zápis:
Program jednání:
1.
2.

3.
4.
5.

Zahájení
Kontrola úkolů z minulého setkání. Doladění termínů.
a) Vzájemná návštěva ve výuce MŠ-ZŠ
b) Mgr. Kubová – náslech v hodinách
c) Ing. Kopecká – návštěva v ZŠ Vysoké Veselí
d) Mgr. Podhajská – gradované úlohy
Návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v matematické gramotnosti
Různé
Zakončení

1. Zahájení
V. Slepičková uvítala všechny zúčastněné a rovnou přešla k prvnímu bodu programu.

2. Kontrola úkolů
a) Vzájemná návštěva ve výuce MŠ – ZŠ (návštěva pedagogů z 1. stupně ZŠ v MŠ U Kina)
Termín: 13. 11. 2019 od 9:00 – 10:00 hod. Zájemci se spojí s pí. Slepičkovou na e-mail:
slepickova@msukina.cz Maximální počet 7. Jen pro členy PS MG.
Zároveň byl dán návrh na vzájemnou návštěvu na 1. stupni ZŠ u pí. Podhajské. Termín bude
doladěn na dalším setkání pracovní skupiny.
b) H. Kubová – nabízí náslech v hodinách – matematika dle Hejného metody pro 2. stupeň ZŠ
Termíny: středa 20. 11. 2019 od 11:00 – 14:00 hod.
čtvrtek 21. 11. 2019 od 9:00 – 12:00 hod.
Přihlašovat se přímo pí. Kubové na e-mail: kubovahanka@seznam.cz. Jen pro členy PS MG a
pedagogy Gymnázia Jičín.
c) J. Kopecká – návštěva v ZŠ Vysoké Veselí
Situace ve škole se změnila a momentálně návštěva školy není možná. Pokud se situace změní,
pí. Kopecká návštěvu zprostředkuje.

d) B. Podhajská – představila gradované úlohy (Metoda Hejného, různá obtížnost úkolů – na
příští setkání PS přinese ukázky úkolů)

3. Návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v matematické gramotnosti
Diskuze o zapojení pedagogů gymnázia v Jičíně do PS MG. Dát jim nabídku na otevřenou
hodinu k pí. Kubové a zkusit tímto způsobem navázat spolupráci.
Úkol: pí. Kabelková osloví pedagogy na gymnáziu, pošle jim pozvánku.
Termín: do 11. 10. 2019
K. Kabelková – podala informaci o prezentaci výukové aplikace Corinth na Gymnáziu v Jičíně,
která bude probíhat v pátek 11. 10. 2019. Aplikace je určena pedagogům biologie, zeměpisu,
chemie, ne však matematiky.

4. Různé


B. Podhajská - nabídka akce „Festival pedagogických inspirací“ v ZŠ Kunratická Praha ve
dnech 22. 11. 2019 a 23. 11. 2019. V nabídce je až 130 dílen, akce je určena pro
pedagogy MŠ a ZŠ, kteří předvádějí na festivalu inspirace. Je zde i prezentace různých
nakladatelství, Elixír do života a další…



K. Kabelková - Veletrh „Úspěch pro každého žáka“ v ZŠ Strossmayerovo náměstí 4,
Praha 7, ve dnech 29. 11. 2019 a 30. 11.2019



V. Slepičková - pozvánka v rámci aktivity Otevřeno do MŠ U Kina, 12. 11. 2019
od 15:00 – 17:00 hod. na workshop pro rodiče s dětmi. Budou připravena stanoviště,
kde rodiče spolu s dětmi plní úkoly. Děti si prakticky vyzkoušejí hravou a tvořivou
formou činnosti z oblasti hrubé a jemné motoriky, sluchové a zrakové percepce, slovní
zásoby, posloupnosti, práce s interaktivní tabulí a jiné. Podrobnosti budou v pozvánce.



V. Brychtová z PPP doporučuje diagnostický materiál pro základní školy a školská
pedagogická zařízení od Edupraxe od pí. Bednářové.



B. Podhajská - člen krajských kabinetů – dvouletá pilotáž – zjistit, co školy chtějí a
nechtějí, co změnit v RVP, řeší se didaktika ČJ, M, informatiky. Příp. podněty ke změně,
může pí. Podhajská předat dál.



Diskuze nad úskalím 2. stupně a třídnictví – třídní učitelé mají dost často jen pár hodin
v týdnu ve své třídě, není prostor pro řešení problémů ve třídě (někteří řeší v rámci
občanských výchov jako třídnických hodin)

5. Zakončení
V. Slepičková poděkovala za sdílení a rozloučila se se všemi účastníky.
Další setkání se uskuteční 10. 12. 2019.
Zapsala: Lenka Veselá, DiS.

