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ZÁPIS Z 11. 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:   21. 2. 2020 v 8.00 hod.  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny  

                   2. Informace o vznikající IT platformě  

  3. Informace o vzdělávacích aktivitách Malý stavitel a Geogebra 

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

5. Informace o finském školství a výukových programech organizace Plato 

6. Nastavení termínů schůzek PS 

7. 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, členy realizačního týmu a hosty. 

 

 

2. Informace o vznikající IT platformě 

Pan Michal Křemen a pan Zdeněk Dřizga z Tieto Czech s.r.o. informovali o 3 technických 

možnostech vznikající IT platformy. Členové PS aktivně diskutovali na možnostech platformy 

a dohodli se, že IT platforma vznikne na již existujících šablonách a plaginech WordPressu. 
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Zástupci firmy Tieto Czech s.r.o. připraví do 14 dnů cenovou nabídku této platformy a předají 

ji realizačnímu týmu MAP II. Členové PS mají do další schůzky PS vytipovat možné editory 

této IT platformy a koncem března 2020 začne práce na obsahové části této platformy. Členové 

PS upozornili na nutnost propagace IT platformy. Touto otázkou se PS bude zabývat na dalších 

schůzkách PS. 

 

 

3. Informace o vzdělávacích aktivitách Malý stavitel a Geogebra 

Paní Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph. D. informovala o obsahu připravených vzdělávacích aktivitách 

pro učitele matematiky „Malý stavitel“ a „Geogebra“. Tyto dvě vzdělávací aktivity budou 

nabídnuty v rámci aktivit MAP II. v termínu od září 2020 do prosince 2020. Aktivity 

proběhnout pouze v případě účasti nejméně 12 účastníků. Paní Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph. D. 

bude spolupracovat s realizační týmem MAP II. při zařazení „Malý stavitel“ a „Geogebra“ do 

vzdělávacích aktivit MAP II.  

 

 

4. 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. 

 

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 

 

5. Informace o finském školství a výukových programech organizace Plato 

Členové PS vzali na vědomí informace o finském školství a výukových programech organizace 

Plato, ale vyhodnotili tuto nabídku tak, že není pro naší PS prioritou se těmito aktivitami dále 

zabývat. 
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6. Nastavení termínů schůzek PS 

PS se dohodla na těchto termínech schůzek: 

 

  6. 3. 2020 v 8.00 hod 

  3. 4. 2020 v 8.00 hod 

29. 4. 2020 v 9.00 hod 

 

 

7. Úkoly na příští schůzku PS 

Michal Křemen – připraví cenovou nabídku k realizaci IT platformy 

Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph. D. – připraví cenovou nabídku k realizaci vzdělávacích aktivit  

   „Malý stavitel“ a „Geogebra“ 

Členové PS – návrhy možných editorů k zajištění obsahové části IT platformy 

Členové PS – kontrola strategických cílů a návrh jejich úprav 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

 

      

Zapsala: Mgr. Kateřina Hořejší     

               vedoucí pracovní skupiny     


