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ZÁPIS ZE 13. 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: distanční jednání  

 

Datum a čas:   průběžně, uzavřeno 30.4.2020 formou per rollam  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Projednání Strategického plánu rozvoje vzdělávání 

2. Projednání Akčního plánu rozvoje vzdělávání 

3. Projednání evaluační zprávy č. 1 

4. Návrh personálního složení PS Matematika 

 

1.  Projednání Strategického plánu rozvoje vzdělávání  

Pracovní skupina Strategický plán projednala, navrhla a schválila změny, které předala 

projektovému týmu vedoucí PS. 

 

2. Projednání Akčního plánu rozvoje vzdělávání 

Pracovní skupina Akční plán rozvoje vzdělávání projednala, navrhla a schválila změny, 

které předala projektovému týmu vedoucí PS. 

 

3. Projednání evaluační zprávy č. 1  

Na základě seznámení se s výsledky evaluačního šetření navrhuje a schvaluje pracovní skupina 

změny v návrhu opatření za naši PS: 

1. Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti projedná větší zapojení pedagogů 

ze ZŠ a SŠ, a to buď formou přizvání hostů, nebo oslovení možných nových členů PS. 

2. V pracovní skupině bude projednáno, jak lépe informovat veřejnost o realizaci 

a výstupech projektu. 

3. Po vytvoření a implementaci Platformy na sdílení dobré praxe:  

- aktivizovat „správců“ platformy (obsah) z řad učitelů a mentorů 

- implementovat plán na „zviditelnění“ Platformy mezi – učiteli matematiky a 

souvisejících oborů, řediteli, výchovnými poradci atd… 
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- propojit vzdělávací aktivity doporučované/implementované Matematickou PS MAP2 

na Platformu a podpořit tak obsahovou část 

- nabídnout kapacitu Platformy dalším PS MAP2 (čtenářská apod…) 

 

4. Návrh personálního složení PS Matematika 

Na základě dobré zkušenosti s personálním složením naší pracovní skupiny í a se souhlasem 

členů PS s pokračováním v práci pracovní skupiny navrhuje manažer pracovní skupiny 

ponechat složení PS v současném stavu. Projektový tým byl manažerem PS skupiny osloven 

s prosbou rozšíření této PS o členy, kteří jsou aktivními učiteli matematiky na 1. nebo 2. stupni 

základní školy. 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

 

      

Zapsala: Mgr. Kateřina Hořejší     

               vedoucí pracovní skupiny     


