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Zápis z pracovní skupiny  

pro matematickou gramotnost 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení, seznámení s programem setkání 

2) Oblast matematické gramotnosti v ORP Broumov v době nouzového stavu 

3) Sdílení dobré praxe – prezentace distanční výuky 

4) Závěrečná reflexe 

5) Den gramotnosti on-line 

6) Různé 

7) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost 

8) Společná diskuse k tématu 

9) Ukončení  

 

 Účastníci jednání dle printscreenu obrazovky z on-line setkání 

 

1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

Lenka Wilkeová, DiS. zahájila pracovní skupinu ve 15:00, uvítala přítomné členy pracovní 

skupiny a seznámila je s programem setkání – uvedla všechny body dnešního jednání, zeptala 

se přítomných na případné dotazy, připomínky k programu, případně doplnění programu. 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 23. 3. 2021 

Čas zahájení jednání 15:00 

Místo konání  On-line setkání pomocí nástroje Zoom 
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Nikdo z přítomných neměl námitky. Jako zapisovatel zápisu z pracovní skupiny byla navržena 

Mgr. Michaela Meisnerová a jako ověřovatel byla navržena Lenka Wilkeová, DiS. 

2) Oblast matematické gramotnosti v ORP Broumov v době 

nouzového stavu 

Každý z účastníků sdílel své poslední zkušenosti s distanční výukou. Dokonce i školky 

připravují v nějaké formě práci pro děti na doma.  

3) Sdílení dobré praxe – prezentace distanční výuky 

Účastníci si postupně předávali slovo a seznámili ostatní s různými body a postupy ze svého 

vedení distanční online výuky. Paní Vacková prezentovala strukturu týdne a hodin matematiky, 

systém hodnocení a známkování. Paní Golová a pan Války přispěli ukázkou a popisem zařízení, 

která používají.  Paní Slavíková se podělila o webové aplikace a tipy na jejich používání. Paní 

Lehotská ukázala, jak distanční výuka funguje v jejich MŠ.  

4)  Závěrečná reflexe 

Členové společně zhodnotili, co je zaujalo na postupu ostatních a zda je něco inspirovalo. 

5) Den gramotnosti on-line 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci bylo potřeba prodiskutovat možnost 

pořádání Dne gramotnosti on-line. Ač by byla taková akce velice náročná, všichni se shodli, že 

předškolní děti už dlouho žádné akce neměly a bylo by dobré se alespoň pokusit takový on-

line den uspořádat. Nicméně v plánu budou obě varianty a rozhodne až následné setkání 

zaměřené přímo na téma Dne gramotnosti a jak se bude vyvíjet současná situace.  

6) Různé + 7) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro 

matematickou gramotnost 

Promyslet možnosti vedení on-line dne gramotnosti. 

7) Společná diskuse k tématu  
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Členové diskutovali probraná témata a ocenili společné sdílení dobré praxe.   

8) Ukončení 

Wilkeová, DiS. poděkovala přítomným za účast na jednání a ukončila jej v 17:00. Další 

termín setkání byl stanoven na červen 2021.  

 

V Broumově dne 26. 3. 2021 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Meisnerová 

Zápis ověřila: Lenka Wilkeová, DiS. 
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