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ZÁPIS Z 10. 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:   6.12.2019 v 8.00 hod.  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny  

                   2. Informace o vznikající IT platformě  

3. Vyhodnocení Akčního plánu a nastavení opatření (aktivit) na další rok 

4. Nastavení termínů schůzek PS 

5. Úkoly na příští schůzku 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. Informace o vznikající IT platformě 

Pan Michal Křemen informoval o možnostech vznikající IT platformě, členové PS aktivně 

diskutovali na možnostech platformy a dohodli se, že na příští schůzce PS seznámí zástupci 

Tieto s variantou vznikající platformy s využitím již existující struktury.  

 

3. Vyhodnocení Akčního plánu a nastavení opatření (aktivit) na další rok 

Členové PS aktivně diskutovali nad vyhodnocením Akčního plánu a dohodli se na úpravách dle 

přiložené tabulky Akčního plánu s návrhem úprav. 
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Nejdůležitější úpravy Akčního plánu: 

- Aktivita 5 – zaměření na IT platformu 

- Aktivita 6 – semináře „Kvalita školy“ – na průběžné konferenci na poradě ředitelů 

ostravských škol v září 2020 

- Aktivita 8 – v současné době časově a finančně nerealizovatelná – doporučeno aktivitu 

zrušit 

- Aktivita 10 -   příprava Kulatého stolu pro aktivní učitele matematiky 

Členové PS se dohodli, že na další schůzce PS sestaví program Kulatého stolu a každý člen 

navrhne aktivního učitele matematiky, který by byl vhodným účastníkem připravovaného 

Kulatého stolu.  

 

4. Nastavení termínů schůzek PS 

PS se dohodla na těchto termínech schůzek: 

 

10. 1. 2020 v 8.00 hod 

21. 2. 2020 v 8.00 hod 

  6. 3. 2020 v 8.00 hod 

  3. 4. 2020 v 8.00 hod 

 

5. Úkoly na příští schůzku PS 

Michal Křemen – přizvání na schůzku PS specialistu z Tieto a příprava prezentace o vznikající  

                             IT platformě 

Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph. D. – příprava prezentace informací k aktivitě „Mini stavař“ 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

 

      

Zapsala: Mgr. Kateřina Hořejší     

               vedoucí pracovní skupiny     


