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ZÁPIS Z 2. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY  

PRO ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI  

A K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA 

 

 

Projekt:  Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava II 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132 

 

Místo konání: Nová radnice, Ostrava, č.dv. 221, 3.p.  

 

Datum a čas:   5.12.2018 ve 13.00 hod.  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny a představení nových členů PS 

2. Zhodnocení proběhlých aktivit navržených PS (Tieto Czch s.r.o. - 

Workshop „Seznámení s nástroji pro rozvoj algoritmického myšlení“) 

3. Plánované výstupy pracovní skupiny - příprava nových aktivit 

navrhovaných PS k rozvoji matematické gramotnosti 

4. Práce na SWOT analýze 

5. Nastavení termínů setkávání  

 

1.  Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny a představení členů PS 

Jednání pracovní skupiny Pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého 

žáka zahájila vedoucí pracovní skupiny Mgr. Kateřina Hořejší. Přivítala všechny přítomné 

členy pracovní skupiny a členy realizačního týmu. 

Byli přivítáni noví členové PS, kteří se postupně představili a všechny přítomné seznámili se 

svým profesním zaměřením a organizací, ve které působí. 

Jednalo se o: 

Mgr. Aleš Zástěra - Yourchance o.p.s. 

Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph. D. - VŠB 
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2. Zhodnocení proběhlých aktivit navržených PS (Tieto Czch s.r.o. - Workshop 

„Seznámení s nástroji pro rozvoj algoritmického myšlení“) 

Pan Michal Křemen seznámil všechny s úspěšným workshopem – Seznámení s nástroji pro 

rozvoj algoritmického myšlení, který proběhl 29.11.2018. Tento workshop byl během 1,5 hod 

naplněn a účastníci byli velmi spokojeni.  

PS navrhla uspořádat druhé pokračování tohoto workshopu pro absolventy prvního workshopu 

a ještě jeden tento workshop pro nové zájemce. 

Pan Michal Křemen informoval o možnosti připravit ještě workshop na téma sociální sítě pro 

zájemce z řad pedagogů. 

 

3. Plánované výstupy pracovní skupiny - příprava nových aktivit navrhovaných PS 

k rozvoji matematické gramotnosti  

Jedním z hlavních výstupů pracovní skupiny bude podpora matematické gramotnosti na 

školách vyhledáváním aktivit, které budou tuto gramotnost rozvíjet u žáků i pedagogů, včetně 

návrhů aktivit, které by zapojily rodiče žáků škol. 

Paní RNDr. Renáta Zemanová, Ph. D. navrhla aktivity k popularizaci Hejného metody pro 

výuku matematiky, které navazují na výstupy a doporučení PS Čtenářská a matematická 

gramotnost z MAP ORP Ostrava (opatření č.2., č. úkolu 4.). Přehled seminářů na: 

https://www.h-mat.cz/seminare/nabídka). 

Paní Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph. D. upozornila na to, že metoda Hejného nebude vyhovovat 

všem typům dětí. Proto PS navrhla semináře k metodě Hejného uspořádat pro rodiče dětí MŠ, 

se zaměřením na výhody a nevýhody výuky matematiky klasicky a Hejného metodou tak, aby 

rodiče získali informace k těmto metodám výuky a mohli se zodpovědně rozhodnout, která 

výuková metoda je pro jejich dítě vhodná a dle tohoto rozhodnutí si vybírat školu podle toho, 

kterou z daných metod výuky používá. 

Mgr. Vlasta Tobolíková informovala o možnosti představení aktivit popularizace přírodních 

věd v MŠ, kde je ředitelkou, jako sdílení dobré praxe. Informace k těmto vzdělávacím 

aktivitám na www.primapokusy.cz. Členové PS se domluvili, že se s aktivitami popularizace 

přírodních věd seznámí a na příští schůzce PS se k těmto navrhovaným aktivitám vyjádří. 

Paní Mgr. Vlasta Tobolíková rovněž všechny seznámila s hrou k finanční gramotnosti – 

Finanční svoboda (www.financnisvoboda.cz ) . 

 

 

https://www.h-mat.cz/seminare/nabídka
http://www.primapokusy.cz/
http://www.financnisvoboda.cz/
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4. Práce na SWOT analýze 

Paní Ing. Radmila Karabínová sdělila všem přítomným, že je nutná aktualizace SWOT analýzy 

i jejich opatření, hledání vhodných zdrojů k naplnění těchto opatření a akčních plánů s tím, že 

vyústěním by mohla být velká schůze všech pracovních skupin a informovat ostatní na jaké 

finanční zdroje lze dosáhnout, informace pro školy, které zdroje je možno využít na 

financování různých aktivit, neboť jsou investiční projekty, ale i neinvestiční projekty,  dalšími 

možnostmi  jsou dotační tituly, o které lze požádat.  

Dále jsou členové informování o webových stránkách MAP II.  

PS skupina se dohodla na přípravě SWOT analýzy, kterou každý individuálně připraví a zašle 

vedoucí PS do 10.1.2019. Tyto všechny SWOT analýzy vedoucí PS zkompletuje a na dalším 

jednání PS bude SWOT analýza projednávána. 

 

5. Nastavení termínů setkávání  

Termín dalšího jednání pracovní skupiny je stanoven na 23.1.2019 ve 13,00 hod a 1.3.2019 

v 11 hod.  

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

 

  

 

      

Zapsala: Mgr. Kateřina Hořejší     

               vedoucí pracovní skupiny     


