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ZÁPIS ZE 17. 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: online prostřednictvím aplikace MS Teams 

 

Datum a čas:   03.11.2020, 12:00 hod. 

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny 

2. Představení nových členů PS  

3. Aktualizace SWOT analýzy 

4. Obsahová náplň matematické platformy 

5. Projednání evaluační zprávy č. 3 

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 a členy realizačního týmu. 

 

2. Představení nových členů PS  

Novými členy PS byli navrženi a představeni paní Bc. Pavlína Poledníková, vedoucí oddělení 

školství a pan RNDr. Michal Vavroš, Ph.D., zástupce ředitele Wichterlovo gymnázium, 

Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. 

 

3. Aktualizace SWOT analýzy 

Členové PS diskutovali nad aktualizací SWOT analýzy a vytipování tří základních 

témat (největších problémů k řešení), která budou následně rozpracována do strategických cílů 

a priorit MAP II. 

Výsledkem jednání je aktualizovaná SWOT analýza a definování tří základních témat pro 

rozpracování do strategických cílů a priorit MAP II. za naši pracovní skupinu. 
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Navrhovaná základní témata pro zpracování do strategických cílů: 

- Zajištění technických a materiálních pomůcek pro pedagogy a žáky potřebných pro distanční 

výuku a rozvoj matematické gramotnosti. 

- Podpora rozvoje vzniku a využívání metodik a výukových materiálů k matematické 

gramotnosti pro distanční výuku všech žáků včetně žáků se specifickými vzdělávacími 

potřebami. 

- Zvýšení a podpora motivace žáků při distanční výuce, především těch ze znevýhodněného 

sociálního prostředí nebo bez podpory a zájmů rodičů, a využít potenciál spolupráce s asistenty 

pedagoga při distanční výuce. 

 

4. Obsahová náplň matematické platformy 

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

PS se vyjádřili k vizuální a obsahové stránce platformy. PS navrhla pana RNDr. Michal 

Vavroš, Ph.D. jako editora obsahové části. Zástupce OVANETU reagoval a upravoval vizuální 

podobu nově vznikající matematické platformy. Všichni členové PS byli požádáni, aby své 

příspěvky a obsahové náplně vznikající platformy zasílali emailem panu RNDr. Michalu 

Vavrošovi, Ph.D. 

 

5. Projednání evaluační zprávy č. 3 

Při jednání PS byla diskutována Evaluační zpráva č. 3, kterou členové PS schválili a zhodnotili.  

 

Celkové zhodnocení:  

Evaluační zpráva primárně popisuje výsledky relativně rozsáhlého průzkumného šetření. Je 

rozsáhlá, obsahově velmi bohaté a přináší spoustu cenných a zajímavých informací o vnímání 

řešeného projektu a zejména podnětů pro další období řešení.  

 

6. Úkoly PS 

Členové PS si stanovili tyto úkoly: 

1. Termín další schůzky PS – 8. 12. 2020 ve 12:00 hod online  

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

  

    

Zapsala: Mgr. Kateřina Hořejší     

               vedoucí pracovní skupiny     


