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4. Zápis vedoucí PS MG č. 04/11_2018 
 

 

Téma: Vzdělávání učitelů matematiky 

Vypracovala: Mgr. Pavel Špaček 

Termín další schůzky: leden 2019 na MěÚ v Bystřici nad Pern. 

 

Reflexe 
na  setkání PS  

Již 4. setkání pracovní skupiny proběhlo opět v tvůrčím duchu. V první části 
proběhla reflexe akcí MAP a seznámení se závěry řídícího výboru. Dostalo se 
všem také informace o vyplňování dotazníku SOUPIS POTŘEB ŠKOL a dotkli 
jsme se i nových výkazů práce (vyplňování, termíny odevzdání…). Poté již přišla 
řeč na hlavní téma.  
 
Členové skupiny byli seznámení s aktivitou GEG Uranium a jejich akcí GUP2018 
#2, která proběhne 29.11.2018 a je pro všechny učitele zdarma. Následně se 
točila řeč už jen kolem návrhu na konferenci pro učitele matematiky.  
 
Diskutovalo se o nejlepší formě setkání, napojení na ostatní PS MAPu, 
doprovodných akcí, vhodných lektorech atd. Téma jsme zdaleka nevyčerpali, 
takže se k němu ještě určitě vrátíme. 
 

Námět ke 
zpracování a 
příprava na 
další setkání: 
 

Konference matematiků + případné napojení na další pracovní skupiny 

 určení termínu (pravděpodobně duben) 

 spojení s výstavou učebnic a pracovních sešitů (tipy na nakladatelství) 

 „ochutnávka“ výukových programů 

 vytvoření dotazníku a oslovení ředitelů škol o formátu konference (aby 
se zajistilo, že bude dávat konference smysl) 

 

Návrh témat a 
okruhů do 
programu na 
další setkání 

Konference matematiků 
Další formy vzdělávání učitelů 
Používání mobilů na školách 

Návrh aktivit a 
opatření pro 
PS financování 
k diskuzi 

Lucie Khasová (MŠ Koloveč) + Mgr. Miloslav Khas (ZŠ Staňkov) → Využití ICT 
nástrojů v mateřské škole aneb hrát si lze i jinak 
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Poznámky a 
připomínky 
ostatních 
členů skupiny 

Mgr. Kuncová navrhuje: 
Chemie – veletrh nápadů v Hradci Králové/prof. Čtrnáctová 
Matematika - podzimní vzdělávání VŠCHT Praha 
Činnostní učení – Mgr. Rosecká 
 
Učebnice chemie? 
Příspěvek MAP na pracovní sešity do matematiky pro II. Stupeň? 
 

Doporučení  
lektoři 

 
Mgr. Luboše Motla, PhD. (5.prosinec 1973) český teoretický fyzik 
Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (PedF UK). 

 


