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ZÁPIS Z 14. JEDNÁNÍ
PRACOVNÍ SKUPINY PRO ROZVOJ MATEMATICKÉ
GRAMOTNOSTI A K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA
MAP rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Ústí nad Labem
Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008615
datum konání

12. 4. 2021

čas konání

14:00 – 15:30

místo konání

On-line Google meet

SEZNAM ÚČASTNÍKŮ:
Mgr. Martin Marks
Mgr. Michaela Eisenhammerová
Mgr. Dana Valinská
Mgr. Petr Dušánek
Ing. Jana Davidová
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Úvod
2. Příprava technické části výukových videí
3. Diskuze
4. Závěr
PRŮBĚH JEDNÁNÍ:


S ohledem na vládní opatření a aktuální epidemiologickou situaci v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS-CoV-2, se uskutečnilo další jednání pracovní skupiny v on-line režimu
prostřednictvím nástroje Google meet.



Na úvod koordinátorka projektu přivítala všechny přítomné a stručně informovala o aktuální
situaci a aktivitách v projektu.
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Následně byla celá schůzka věnována zejména diskuzi k technické přípravě a způsobu
prezentace zamýšleného výukových videí. V rámci společné diskuze byly přehrány další
inspirující cizojazyčné nahrávky a došlo ke vzájemnému sdělení poznatků a námětů na úpravy či
odlišného způsobu interpretace či použití „předmětů“ k demonstraci prezentované
problematiky a probíraného učiva. Platí informace o použití sdíleného disku
https://drive.google.com/…8lu, kde budou průběžně vkládány k dispozici všem členům veškeré
materiály a odkazy k použití.



V rámci diskuze bylo řešeno formulování poptávky pro možného dodavatele/zpracovatele
výukových videí a vzájemně bylo dohodnuto znění požadavku. Jedná se tedy o výrobu výukových
videí s kombinací dynamického grafického pozadí a živého moderátora/prezentujícího, která
budou celkově velmi aktivní včetně animací a zvukového doprovodu. Zásadním požadavkem
bude možnost intenzivní, operativní spolupráce s pracovní skupinou k tvorbě materiálů (ideálně
se zapojí do přípravy v rámci jednání PS). Z tohoto důvodu bylo v rámci diskuze řešeno možné
doporučení konkrétních dodavatelů, kteří daný požadavek budou schopni splnit na základě
předchozí zkušenosti či doporučení. Samozřejmostí jsou také výstupy minimálně v HD kvalitě.
Délka jednotlivých videí bude okolo 2-3 minut.



Dále probíhala diskuze na téma možné supervize připravovaných výstupů a možných
„expertních kontrol“ materiálů v rámci jejich tvorby s ohledem na co nejkvalitnější výstup. Bylo
dohodnuto přizvání odborníků z řad učitelů matematiky popř. zástupců systémových projektů
k jednáním zacíleným na připomínkování výstupů před jejich zveřejněním.



Další setkání ke společné přípravě proběhne na dalším jednání pracovní skupiny, které je
naplánováno na pondělí 26. 4. 2021.



Závěrem koordinátorka projektu poděkovala přítomným členům pracovní skupiny za jejich
aktivitu a ukončila jednání.

ÚKOLY PLYNOUCÍ Z JEDNÁNÍ
úkol

pro

termín

Průběžné informování všech aktérů v území o
projektu MAP II ORP Ústí nad Labem a jeho
aktivitách

Všichni členové PS

průběžně
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ZÁZNAM POŘÍDIL A VYHOTOVIL:
Koordinátor projektu:
……………………………………………………
Ing. Jana Davidová
V Ústí nad Labem, dne 19. 4. 2021
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