
 

Aktivita je součásti projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován 

z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP 

Český Brod. 

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost (10) 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost,  

16. 6. 2020,  

MAS Region Pošembeří o.p.s., nám. Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Děkanová Andrea, Kaiferová Petra (ZŠ Žitomířská), Mertlíková Jana (ZŠ TGM Poříčany), 

Šindelářová Orleana (ZŠaPrŠ ČB), Vomáčková Irena (ZŠ Tyršova), celkem zastoupeny 4 ZŠ. 

Ostatní: Pačesová Linda (Dokolečka z.s.) 

Realizační tým projektu: Jiřina Soukupová, Vraj Gabriela, Goldšmídová Samira 

Odborná poradkyně: Rákosníková Gabriela 

Omluveni: Horová Jarmila (ZŠ Poříčany), Kupcová Olga (ZŠ Tyršova), Vokřálová Olga (ZŠ Tuklaty), Nováková 

Hana (Dokolečka z.s.) 

Program: 

1. Aktuality projektu Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod III  

2. Sdílení zkušeností s on-line výukou v době uzavření škol, využití nově nabytých zkušeností i 
v běžné výuce, odborné vedení Mgr. Gabriela Rákosníková 

3. Závěr, další postup 

 

Ad 1 Zahájení, přivítání, Aktuality projektu Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod III vč. webové 

stránky projektu https://skoly-orp-cb.eu/  

Jiřina Soukupová přivítala účastníky setkání Pracovních skupin a informovala o chystaných akcích v rámci 

projektu. O všech aktivitách je pravidelně informováno na webu projektu https://skoly-orp-cb.eu/ 

Úterý 16. 6. 2020 
17:30 – 20.00 hod. 

Inspirativní kavárna nejen pro rodiče 
Martin Jan Stránský 
Vliv technologií na lidský mozek, aneb 
hrozí lidstvu digitální demence? 

KD Svět, Český Brod 

Středa 17. 6. 2020 
14:00 – 16:00 hod.  

Pracovní skupina pro sdílení zkušeností 
s výukou cizích jazyků  

MAS Region Pošembeří 
o.p.s., Český Brod 

Pondělí 22. 6.2020  
14:00 – 16.00 hod. 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti  ZŠ Tyršova, Český Brod 

Pondělí 17. 8. 2020 – Pátek 
21. 8. 2020  

Letní škola pedagogů – 6. ročník   SOŠ Liblice, Český Brod  

 

https://skoly-orp-cb.eu/
https://skoly-orp-cb.eu/
https://skoly-orp-cb.eu/inspirativni-kavarna-nejen-pro-rodice-mudr-martin-stransky-vliv-technologii-na-lidsky-mozek-aneb-hrozi-lidstvu-digitalni-demence/
https://skoly-orp-cb.eu/inspirativni-kavarna-nejen-pro-rodice-mudr-martin-stransky-vliv-technologii-na-lidsky-mozek-aneb-hrozi-lidstvu-digitalni-demence/
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Ad 2.  Sdílení zkušeností s on-line výukou v době uzavření škol, využití nově nabytých zkušeností i 
v běžné výuce, odborné vedení Mgr. Gabriela Rákosníková 
 

Gabriela Rákosníková (dále GR) vyzvala přítomné, aby s ostatními sdíleli své poznatky a zkušenosti z doby 

nouzového stavu a uzavření škol a následného postupného otevření škol. Rozběhla se živá diskuse.  

 

GR sdílela své zkušenosti s výukou na soukromé základní škole Větrník v Čelákovicích. Zde využívala 

především aplikaci – Google-učebna - classroom (jednodušší zprovoznění, neboť každý učitel i žák má od 

začátku školního roku vlastní e-mailovou adresu na googlu),  vizualizér, (zařízení, které slouží 

ke snímání obrazu ve fyzické podobě, např. text na papíře, text na folii, fotografie, učitelčinu ruku a 

převádí jej na podobu digitální. Připojí-li se vizualizér k počítači, lze obraz z papíru promítnout na další 

digitální plochy, např. na další monitory nebo interaktivní tabuli, proto se nejčastěji využívá při 

přednáškách a prezentacích. Obraz sejmutý vizualizérem lze v digitální podobě dále upravovat 

prostřednictvím vhodného softwaru).  Vizualizér má např. ZŠ Žitomířská. Pomocí tohoto  zařízení 

demonstrovala svým žákům 1. ročníku správné psaní písmen a číslic. Používala i program na ČT UčíTelka. 

Zjistila, že prvňáčci vydrží udržet pozornost online cca 30 minut, víc ne. Nakonec zvolila 30 minut učení, 

15 minut pauzu a 30 minut učení a to každý den. Výborné zkušenosti též s  aplikací Datel. V aplikaci 

doprogramovali super vychytávku a rozšíření pro využívání Google Meet. Můžete automaticky přijímat 

účastníky, automaticky vypínat všechny mikrofony účastníků či jen pro některé mikrofony udělat vyjímku 

jako lektor. Rozšíření je dostupné pro prohlížeč Chrome. Návod na videu 

zde: https://www.youtube.com/watch… 

Odkaz na soubor s rozšířením 
zde: https://drive.google.com/…/1rD9pdah6WZGIHuHHmB2J5etd5F…/view 
 
JamBoard – rozšíření přes Google. Je však vhodné spíše pro děti co mají tablet a tužku. Jinak se to špatně 
obsluhuje.  
 
Rodičům velmi pomohlo, že byla online výuka každý den a více byli schopní pochopit výuku matematiky 
dle Prof. RNDr. Hejného CSc.  
 

V průběhu distanční výuky byla G. Rákosníková více v telefonickém kontaktu s rodiči, a i při on-line 

vyučování získala více  informací ze soukromí rodin žáků než při klasické výuce. Nestandardní situace měla 

za následek různá řešení v jednotlivých rodinách (pracovní vytížení rodičů, více dětí v rodině, technické 

zázemí, aj.), které je  důležité respektovat. Lepší je teď děti nehodnotit, protože nevíme, co se u nich děje, 

co všechno musí v rámci rodiny řešit. Vše je o komunikaci a  správném pochopení. Na začátku je vhodné 

si nastavit pravidla komunikace, zvolit komunikační kanál.  

 

Největším problémem u dětí se ukázala absence sociálního kontaktu.  Problémy během výuky byly se 

špatným signálem a s udržením pozornosti některých žáků  (např.  ADHD). VF současné době již probíhá 

prezenční  výuka ve třídách, tři nepřítomní žáci jsou připojeni on-line. 

Při obnovení výuky nastal problém s nastavením pravidel ve třídě, obnovením pořádku a respektu. 

 

Formativní hodnocení – učitel Alexis Katakalidis 

https://www.eduin.cz/clanky/jak-hodnotit-formativne-zamerte-se-na-konkretni-pokroky-zaka/ 

 

https://zs.mills.cz/ucime-se-online/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=cs
https://cs.wikipedia.org/wiki/Projektor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD_obraz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
https://www.facebook.com/DATEL-273755363569191/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARBSaIbvE4KX5kk3eOwjTfPX3B94ZltzRJxZvnWd2_J82O-OFc2EwhG2G-n_myTKnmDR7LTe4Fl7Wdnh&fref=mentions&hc_location=group
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ftime_continue%3D1%26v%3DSIB5d61Ngjs%26feature%3Demb_logo%26fbclid%3DIwAR0z_ugJso-HVBqCbvIiwtt4J0NULQTlclONoBiFE_JjbPg3jrOiFfBjTgo&h=AT2NX_BBPjxJ3WJ_DLzMEFW-JgAnPUhEm1ua-AX4Pk7tdxoIZ07LPWPSmFcvP4DfYYjl8-bAgT7mVDO9uB6A9LOXmC-Wgpp3Vnrv28LuKyWkdJz0GuWFoVkBOjcALIJdx2hm1WtNqz-Vn2ZE9ZmDzSCJnu66Mk1iQNxqFKaKR_nzTQ
https://drive.google.com/file/d/1rD9pdah6WZGIHuHHmB2J5etd5FhrVdgD/view?fbclid=IwAR3V2qJ5XFVllYS5rJizWO-AT3ABQs6a1nOSlHlyVSk1JBdCS0aXcHoT4rw
https://chrome.google.com/webstore/detail/jamboard/ihacalceahhliihnhclmjjghadnhhnoc?hl=cs
https://www.eduin.cz/clanky/jak-hodnotit-formativne-zamerte-se-na-konkretni-pokroky-zaka/
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I. Vomáčková (ZŠ Tyršova) – pro distanční výuku používá aplikaci Škola v pyžamu, WhatsApp, školní e-

mail, online vyučování probíhá prostřednictvím Skypu a stránky Škola v pyžamu, děti si samostatně učivo 

procvičují na webových stránkách, jejichž adresy byly předány učitelkou. Výběr vhodné metody distanční 

výuky byl v kompetenci každého vyučujícího. Náměty si učitelé sdělovali přes školní e-mail, online porady 

pedagogického sboru neprobíhaly.  

P. Kaiferová (ZŠ Žitomířská) používají Google Meet a Google-učebnu - Classroom. Inspirují se též podle 

Nové školy, a používají i aplikaci GeoGebra na geometrii.  Problém byl, že některé děti (7. třída) neměly 

mikrofony, takže odpovědi musely zasílat přes chat. Některým dětem rodiče museli zakoupit notebooky, 

aby mohly děti pracovat. Do té doby musely fungovat přes telefon. Děti posílaly i pokusy přes Google. 

Škola zakoupila aplikaci umimeto.org, přes kterou je možné zadávat úkoly, procvičovat. Děti i rodiče vidí 

žebříček úspěšnosti v rámci třídy.  

A. Děkanová  (ZŠ Žitomířská) – také jedno dítě fungovalo přes telefon, dyslektik. 

Pro hodnocení a zadávání úkolů se využíval i školní systém Bakaláři. Výběr vhodné metody distanční výuky 

byl v kompetenci každého vyučujícího, možnost využití používaných aplikací na škole – classroom a 

Bakaláři a sdílení zkušeností při on-line poradách, které  probíhaly 1x týdně. Děti měly možnost výpůjčky 

tabletů a notebooků ze školy.  

 

L. Pačesová (Dokolečka) – k online výuce jsme používali konference Hangouts Meet a pro zadávání úkolů 

a komunikaci učebnu Google Classroom. Ze začátku byl problém, že rodiče neviděli komentáře a zpětnou 

vazbu, protože neměli účet Google v rámci naší organizace (neplnohodné využití služeb G-suite pro 

organizace/školy). Při komunikaci s kolegyněmi záleželo na typu prohlížeče (Hangout a Meet byly 

bezproblémové jen přes prohlížeč chrome). Prvňáci se učili 1x týdně a 1x týdně si četli a povídali, druháci 

už měli 2x týdně, vyšší ročníky přidali angličtinu, jednou týdně měli online výuku dějepisu a mohli zapojit 

i učitele z jiné školy díky online přístupu. I velké děti (6. ročník) chtěly, aby jim bylo jednou týdně čteno a 

scházeli se pravidelně každý den. Spoustu podnětů z online výuky nás nadchlo a chceme využívat i při 

běžné výuce jako doplněk. 

J. Mertlíková (ZŠ Poříčany) – nejvíce používali dotazníky přes video.com a Matýskovu matematiku, 

výuková videa. U některých rodičů se ukázalo např. to, že s počítači rodiče sami neumí. Děti byly rády 

v kontaktu a rády si jen tak popovídaly.  

 

O. Šindelářová (ZŠ a PrŠ ČB) - Všechno zlé je na něco dobré      . Nejšťastnější okamžik nastal, když rodiče 

se těšili až bude možné dát děti do školy a zároveň rodiče poznali co znamená děti učit. Je vhodné vědět, 

co na děti platí, neustoupit, trvat na pravidlech. Vhodné je využít k výuce děti, aby samy předávaly své 

znalosti svým spolužákům.  

 

Při kontrole zadaných úkolů je vhodné zadat slovní hodnocení, ne vždy přímo upozorňovat na chyby, ale 

snažit se je navést, aby si našly chyby sami.  

 

GR – založila na Google Meet také skupinovou výuku a děti spolu uměly hezky komunikovat, i rodiče byli 

překvapeni. Jeden den v týdnu to chtělo něco jiného než jen učit, např. vaření, jednohubky, bojovou hru.  

 

 

https://www.skolavpyzamu.cz/
https://gsuite.google.cz/intl/cs/products/meet/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=cs
https://www.nns.cz/blog/
https://www.geogebra.org/?lang=cs
https://www.umimeto.org/
https://www.bakalari.cz/
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Ad 5: Závěr a další postup 

Příští setkání bude v říjnu. Pozvánky e-mailem.  

 

Děkujeme všem za účast a zájem o zapojení do Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost.  

 

Zapsala: Gabriela Vraj, Jiřina Soukupová, Gabriela Rákosníková 

V Českém Brodě 16. 6. 2020 

 


