ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO MATEMATICKOU GRAMOTNOST
Datum a čas konání: 9. listopadu 2021, 16:00
Místo konání: přednášková místnost jičínského zámku, Valdštejnovo nám. 1
Přítomni: dle prezenční listiny, 14 členů PS, 2 zástupci z MAP, 1 host

Zápis:
Program jednání:
1. Zahájení setkání
2. Prezentace učebnic Nakladatelství Fraus (Mgr. M. Urbánek)
3. Expediční ScioŠkola – zkušenosti M. Matúšové Klapkové
4. Různé
5. Zakončení

1. Zahájení
V. Slepičková uvítala přítomné a přivítala nové členky PS. R. Augustinová z VOŠ a SPŠ Jičín,
která na škole učí od roku 1989. Nahrazuje kolegyni R. Novákovou. Bc. Klára Otáhalová
z Lepařova gymnázia Jičín, která působí na gymnáziu krátce. Nahrazuje kolegu A. Zikmunda.

2. Prezentace učebnic Nakladatelství Fraus (Mgr. M. Urbánek)
Milým hostem se stal Mgr. Michal Urbánek z nakladatelství Fraus. Zahájil aktivní debatu
s účastníky PS. M. Urbánka zajímalo, jak učitelé pracovali během distanční výuky a zda na 1. a
2. stupni používají učebnice Fraus.
Mimo jiné došlo k diskusi na téma, jak dalece učebnice korespondují s RVP (např. neobsahují
kompletní přípravu na přijímací zkoušky ani na maturitu).
M. Urbánek vysvětlil, že problém je na straně MŠMT, která nedává jasné informace, co bude
aktuální a jaké se chystají změny s dostatečným předstihem.
Fraus nabízí možnost využít bezplatně on-line cvičení.
Rovněž lze dohledat doplňující pracovní listy nebo řešení úloh na https://ucebnice.fraus.cz/,
zdarma po přihlášení.
On-line kurzy pro učitele: www.modernivzdelavani.cz
Nakladatelství Fraus rovněž nabízí zapůjčení učebnic příp. interaktivních učebnic.
Kontakt na M. Urbánka, tel. +420 775 892 232, e-mail: urbanek@fraus.cz

3. Expediční ScioŠkola – zkušenosti M. Matúšové Klapkové
M. Matúšová Klapková na minulém setkání představila Expediční ScioŠkolu a dnes přidala další
zkušenosti.

Základní heslo, které ScioŠkolu provází: „Změna je trvalý stav“.
- 8 základních kompetencí (některé se prolínají s RVP)
- 3 týdny on-line, 1 týden expediční
- před nástupem do školy si mohou děti výuku nezávazně vyzkoušet (1 týden on-line a 1
týden expedice)
- rozvrh je odlišný od běžné školy – základ trivium (ČJ, M, cizí jazyk), většinou i druhý cizí
jazyk (možnost seznámit se s vícero cizími jazyky)
- vedení k sebepoznání, kam chci směřovat
- různé projekty
- velký důraz se klade na respektující komunikaci (společné tvoření pravidel)
- na školu přicházejí děti, které byly v běžných školách nespokojené (traumatizované)
příp. z rodin, které jsou „alternativní“
- momentálně má škola cca 42 žáků (předpokládaný strop 60 dětí)
- ŠVP se tvoří
- školné – výše různá (dle lokality, nákladů apod.), existuje fond, který může nenadálé
výpadky školného pokrýt (přechodně, jednorázově, ne dlouhodobě)
https://expedicni.scioskola.cz/principy-scioskol/

4. Různé
Aktuální akce pořádané MAP najdete na: https://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity

5. Zakončení
L. Veselá poděkovala za aktivní účast a všem popřála hodně zdraví.
Další setkání se uskuteční po novém roce. Konkrétní datum zatím není stanoveno.
Zapsala: Lenka Veselá, DiS.
V Jičíně dne 9. 11. 2021

