
 

Pracovní skupina č. 2 „Matematická gramotnost, polytechnika, podnikavost“ 

Místo konání: ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19 
Datum: 12. 10. 2021 od 14 h 
Přítomní: dle prezenční listiny 
Obsah:  

1) Testování pomůcek a revize RVP ZV v oblasti informatiky 
2) Zhodnocení aktivit projektu MAP II 
3) Náměty na činnost v MAP III 

 
 
Ad 1) Testování pomůcek a revize RVP ZV v oblasti informatiky 
 
Členové pracovní skupiny pokračovali v přípravě testování pomůcek. Seznam vytipovaných pomůcek 
doplnili o další zejména v oblasti robotiky (např. Edison V2.0 a BBC Microbit). Testování pomůcek je 
vhodné zejména pro malé školy, které pomůcky na robotiku dosud nemají. Po vyzkoušení si mohou 
pomůcku do školy pořídit.  
 
Diskuze se týkala rovněž revize RVP ZV v oblasti informatiky. Na Karlovarsku probíhá předávání 
zkušeností v rámci projektu SYPO. MAP by mohl propojit školy, které se neúčastní aktivit v rámci SYPO 
k informatice (spojit se s koordinátorkou ICT v projektu SYPO a získat podrobnější informace). 
 
Další diskuze se týkala tzv. velké revize RVP ZV. Byly diskutovány výhody a nevýhody vlastního ŠVP 
školy a využití vzorového ŠVP. 
 
 
Ad 2) Zhodnocení aktivit projektu MAP II 

Vzhledem k blížícímu se zakončení projektu MAP II na konci roku 2021 se členové pracovní skupiny 

věnovali také zhodnocení aktivit projektu. Detailněji byla probírána aktivita implementace „Metodické 

chyby v matematice při přechodu mezi prvním a druhým stupněm ZŠ“. Aktivita byla většinou dosud 

zapojených škol hodnocena příznivě, v ojedinělých případech se objevil názor, že zacílení školení bylo 

spíše pro školy vyššího stupně („učitelé tomu nerozuměli“). 

Dokument MAP II je na webu zveřejněn k připomínkování, Řídící výbor jej bude schvalovat na přelomu 

listopadu a prosince. 

 

Ad 3) Náměty na činnost v MAP III 

Účastníci se zabývali také možnostmi, které budou v projektu MAP III a hledali náměty na aktivity: 

• Oslovit M. Kaslovou, zda by se zapojila jako odborník expert do činnosti pracovních skupin, 

např. k tématu matematických her v rámci PS MG a ke slovním úlohám v matematice na 

spojenou PS MG a ČG. 



• Setkání ředitelů malotřídních škol (sdílení se stejným typem školy), např. v ZŠ a MŠ Královské 

Poříčí, kde lze ukázat investiční projekty, které realizovala malá škola. V této souvislosti 

proběhla také diskuze o motivaci místních obyvatel, aby dávali děti do malotřídní školy v místě. 

Diskutovány byly také odlišné podmínky, které mají jednotlivé typy škol. 

• Seminář s lektorem Jiřím Haldou: vzhledem k jeho kapacitě a pravidlům projektu MAP III 

lektora včas oslovit a počítat s ním do MAP IV. 

 

Zapsala Hendrichová 

 

 

 

 


