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ZÁPIS Z 15. 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, 2.p 

 

Datum a čas:   26. 6. 2020 v 10.00 hod  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny 

2. Představení jednotlivých členů PS a hostů 

3. Projednání výsledků dotazníkové šetření – distanční výuka 

4. Projednání možností rozvoje finanční gramotnosti na školách 

5. Obsahová náplň IT platformy 

6. Úkoly 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. Představení jednotlivých členů PS a hostů 

Jednotliví členové pracovní skupiny Pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu 

každého žáka se představili a seznámili všechny přítomné se svou odbornou kvalifikací a praxí, 

včetně nového člena paní Mgr. Petry Húskové a hostů: paní náměstkyně primátora 

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., vedoucí odboru školství a sportu Ing. Sylvy Sládečkové 

a Mgr. Arnošta Žídka.  

 

3. Projednání výsledků dotazníkové šetření – distanční výuka 

Pracovní skupina projednala výsledky dotazníkového šetřeni – distanční výuka. Zabývala se 

především výsledky otázek týkajících se hardwarového vybavení, schopností pedagogů 

pracovat v online prostředí, využití jednotlivých aplikací a typů, které pedagogové používali. 

Členové PS se rovněž zabývali podporou distanční výuky na školách během klasické školní 

výuky během jednotlivých školních roků.   
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Navrhované opatření a poznatky z diskuse: 

- Kurzy o různých druzích aplikací pro online výuku pro ředitele, celé sborovny 

a jednotlivé učitele, pak pro žáky i jejich rodiče 

- Kurzy můžou probíhat online nebo i prezenčně (Tieto Evry nabízí tyto kurzy pořádat 

zdarma a to i prezenčně ve svých prostorách) 

- Doporučení pro školu – vždy používat jednotnou aplikaci, kterou si vyberou za celou 

školu 

- Tieto Evry nabízí poskytnout NB (repasované) pro rodiny sociálně znevýhodněných 

žáků k použití pro distanční výuku – předá městu Ostrava nebo jednotlivé škole 

- Pomoci školám během online výuky s internetovým připojením dětí při domácí výuce – 

SIM karty s daty 

 

4. Projednání možností rozvoje finanční gramotnosti na školách 

Členové PS navrhli projektovému týmu k rozvoji finanční gramotnosti žáků na školách oslovit 

banky a využít jejich projektů k rozvoji finanční gramotnosti na jednotlivých školách, protože 

banky tyto programy nabízejí zdarma. Členové PS navrhují rozvoj finanční gramotnosti 

na školách rozvíjet ve dvou hlavních oblastech (1. Co kolik stojí + rodinný rozpočet, 2. Rozvoj 

podnikavosti). Tieto Evry může na základních školách uskutečnit zdarma výukový program 

k rozvoji kritického myšlení. 

 

5. Obsahová náplň IT platformy 

Plánovaná IT platforma bude uskutečněna jako záložka na stránce MAP II. Členové PS 

promyslí její obsahovou náplň, kterou v září projednají s OVANET, který toto bude technicky 

zajišťovat. 

 

6. Úkoly PS 

Členové PS si stanovili tyto úkoly: 

1. Návrh opatření pro rozvoj distanční výuky na školách – termín do 31. 7. 2020 

2. Návrh standartu distanční výuky – termín do 31. 7. 2020 

3. Obsahová náplň IT platformy – termín do 31. 8. 2020 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

     

Zapsala: Mgr. Kateřina Hořejší     

               vedoucí pracovní skupiny     


