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ZÁPIS Z 8. 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. 304, 3.p.  

 

Datum a čas:   4.10.2019 v 8.00 hod.  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny  

                   2. Návrh monitoringu a evaluace MAP 

3. Kontrola Akčního plánu a přiřazených projektů 

4. Diskuze o výsledcích dotazníkového šetření na školách ke zjišťování 

potřeb škol 

5. Informace o GeoGebra 

6. Informace z Tieto Czech s.r.o. 

7. Nastavení termínů schůzek PS 

 

 

1.  Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny  

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. 

 

2. Návrh monitoringu a evaluace MAP 

Členové PS se dohodli na monitoringu a evaluace MSP takto: 

Pracovní workshop – členové všech PS – I. pololetí 2020 – téma – prezentace činnosti 

jednotlivých PS a diskuze o názorech a výsledcích jednotlivých PS. Výsledkem workshopu by 
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bylo hlavně poznání členů všech PS a získání přehledu a zajímavých informací z činnosti 

jiných PS a evaluace činnosti PS. 

 

3. Kontrola Akčního plánu a přiřazených projektů 

PS se dohodla, že do dalšího termín schůzky PS (1.11.2019 v 8.00 hod), všichni členové PS 

zkontrolují Akční plán a přiřazené projekty a navrhnout případnou aktualizaci Akčního plánu. 

 

4. Diskuze o výsledcích dotazníkového šetření na školách ke zjišťování potřeb škol  

Členové PS se dohodli, že do dalšího termín schůzky PS (1.11.2019 v 8.00 hod), prostudují 

výsledky dotazníkového šetření a navrhnou změny Ročního akčního plánu na základě těchto 

výsledků. 

  

5. Informace o GeoGebra 

Paní Zemanová a Pavlisková informovali o GeoGebra a navrhly tuto metodu zahrnout do 

aktivit pro školy zapojené do MAP. Obě kolegyně zašlou kontakty na prezentující. 

 

6. Informace z Tieto Czech s.r.o. 

Pan Křemen informoval o stavu budování platformy a synergii jejího spravování. Na příští PS 

připraví finanční kalkulaci a možnosti web platformy na podporu matematické gramotnosti. 

 

7. Nastavení termínů schůzek PS 

PS se dohodla na těchto termínech schůzek: 

1. 11. 2019 v 8.00 hod 

6. 12. 2019 v 8.00 hod 

11. 1. 2020 v 8.00 hod 

 

8. Odvolání člena pracovní skupiny 

Pro neúčast na jednáních a nevykonávání funkce člena PS – návrh na odvolání PaedDr. Jiřího 

Rozehnala. 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

      

Zapsala: Mgr. Kateřina Hořejší     

               vedoucí pracovní skupiny     


