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ZÁPIS Z 12. 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. 3. 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. Stanovení priorit Strategického rámce pracovní skupiny  

4. Dotazníkové šetření na základních školách  

5. Podnět pro řešení problému dopravy žáků na školní akce v Ostravě 

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 představil finanční rámec vznikající IT platformy. Doména i duševní 

vlastnictví vznikající IT platformy musí být ve vlastnictví města Ostrava. Zhodnocení 

finančních možností a duševního vlastnictví vznikající IT platformy dořeší projektový tým 

s firmou Tieto Czech s.r.o.  
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Členové PS mají do další schůzky PS vytipovat možné editory této IT platformy a koncem 

března 2020 začne práce na obsahové části této platformy. Paní Zemanová představí IT 

platformu na setkání Krajského metodického kabinetu matematiky, který pracuje pod NPI ČR 

a pokusí e zde získat doporučení na učitelé matematiky, kteří by se podíleli na obsahu 

vznikající IT platformy. 

Obsah IT platformy bude vycházet z potřeb učitelů, které vyplynuly z dotazníkového šetření 

2019.  

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

na dalších schůzkách PS. 

 

3. Stanovení priorit Strategického rámce pracovní skupiny  

Členové PS skupiny prodiskutovali priority Strategického rámce. Dohodli se, že je nutné 

opravit znění strategického cíle 1.3., 2.2. a 3.1. Nové znění upraví členové PS korespondenčně, 

návrhy nového znění zašlou paní Hořejší do 15.3.2020 a konečné znění odsouhlasí 

do 18.3.2020. 

 

4. Dotazníkové šetření na základních školách  

Členové PS si na další schůzku připraví návrhy otázek do nového dotazníkového šetření, které 

bude tentokrát zaměřené na evaluaci aktivit, které probíhaly v rámci MAP II.   

 

5. Podnět pro řešení problému dopravy žáků na školní akce v Ostravě  

Vzhledem ke zrušení papírových jízdenek a zavedení kreditního jízdného odmítají pedagogičtí 

pracovníci účast na školních akcích se žáky, protože zajištění úhrady jízdného pro žáky je 

komplikované. Členové PS doporučují odboru školství a příslušné odvětvové komisi zabývat se 

tímto problémem a navrhnout řešení, které by pomohlo situaci vyřešit. Pokud se tato situace 

nevyřeší, hrozí omezení účasti škol na akcích mimo prostory školy (soutěže, exkurze, 

vzdělávací a výukové programy, dny otevřených akcí, sportovní a kulturní akce pořádaných 

městem, MŠMT, středisky volného času i dalšími organizacemi). 

 

6. Nastavení termínů schůzek PS 

PS se dohodla na těchto termínech schůzek: 

 

  3. 4. 2020 v 8.00 hod 

29. 4. 2020 v 9.00 hod 
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7. Úkoly na příští schůzku PS 

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

Členové PS – kontrola strategických cílů a návrh jejich úprav do 15.3.2020 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

 

      

Zapsala: Mgr. Kateřina Hořejší     

               vedoucí pracovní skupiny     


