Zápis ze 16. jednání pracovní skupiny Matematická gramotnost
ze dne 2.6.2022
Přítomni dle prezenční listiny
Program:
1. Zahájení a představení
Jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny Matematická gramotnost Mgr. Pavla
Sýkorová, která přítomné seznámila s programem jednání pracovní skupiny na
téma revize RVP ZV v oblasti ICT pro učitele 1. stupně a neinformatických oborů.
2. Revize ICT kurikula
● Tvorba osnov předmětu vycházející z nově koncipovaného vzdělávacího
oboru informatika.
● Porovnání původního učebního plánu s rámcovým učebním plánem z RVP
ZV a úprava počtu vyučovacích hodin tak, aby byly nejméně 2 hodiny na I.
stupni a 4 hodiny na II. stupni, nejméně hodina v každém ročníku.
● Nový cíl a nová klíčová kompetence. Digitální cíl základního vzdělávání
pomáhat žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je k
bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních
technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do
společnosti a občanského života.
● Digitální kompetence - aktivity s technologiemi i bez nich/aktivní a pasivní
užívání technologií.
● Příklady rozvíjení jednotlivých digitálních kompetencí prostřednictvím
vhodných aktivit - emotikony, akronymy; slovní mraky; komiksy;
myšlenkové mapy; tvorba puzzle; využití 3D tiskárny.
● Seznámení s podporou při zavádění nové informatiky a digitální
kompetence:
www.revize.edu.cz, Gramotnosti pro život https://gramotnosti.pro/;
https://digiskola.rvp.cz;
https://ema.rvp.cz;
https://digifolio.rvp.cz; e-learningové kurzy - https://eduskop.cz;
3. Revize kurikula - shrnutí
Rozpracovat společné výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj nově zařazených
digitálních kompetencí na úrovni školy (v charakteristice školy jako všechny ostatní
kompetence) a na úrovni vyučovacích předmětů v jejich charakteristice. Je to
povinné rozpracování; společné výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj
digitálních kompetencí = dohodnuté postupy pedagogů na tom, JAK budou
vyučovat své předměty, aby při tom poskytovali příležitosti žákům rozvíjet své
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digitální kompetence. Upravit ŠVP jako celek, neoddělovat zapracování digitálních
kompetencí a informatiku

4. Diskuze a závěr
Pavla Sýkorová zodpověděla dotazy k revizi RVP ZV v oblasti ICT. Účastníkům byla
zaslána prezentace spolu s důležitými odkazy i kontakt na krajskou metodičku
SYPO Mgr. Pavlu Sýkorovou k případným konzultacím.

V Nepomuku dne 3.6.2022

Zapsala: Mgr. Pavlína Jandošová
Ověřila: Mgr. Pavla Sýkorová
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