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ZÁPIS Z 18. 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, MS Teams 

 

Datum a čas:   8. 12. 2020 ve 12.00 hod  

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  

1. Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny 

2. Obsahová náplň matematické platformy 

3. Představení schválených materiálů ŘV 

4. Vyhodnocení Akčního plánu 2019/2020 – Matematická gramotnost 

5. 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. Obsahová náplň matematické platformy 

Pana RNDr. Michala Vavroš, Ph.D. pracuje na obsahové náplni matematické platformy 

ve spolupráci s firmou Ovanet. Pan Vavroš poděkoval všem, kteří již zaslali odkazy a náměty 

na matematickou platformu a požádal všechny přítomné, aby tyto náměty stále posílali, hlavně 

metodiky a pracovní listy. Členové PS se dohodli, že osloví všechny aktivní učitele, kteří by 

mohli svými pracovními listy a náměty přispět do matematické platformy, aby tak učinili. 

Projektový tým osloví zástupce ZŠ Ludgeřovice, aby zaslali na matematickou platformu své 

náměty z činnosti a projektových dnů. Paní RNDr. Zemanová, Ph.D. informovala o metodice 

Hejného metodě pro předškolní vzdělávání a pošle odkazy k zveřejnění na matematické 

platformě.   
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3. Představení schválených materiálů ŘV 

Pan Bc. Karel Synek, DiS představil všem členům průběh Řídícího výboru MAP ORP Ostrava 

II a seznámil všechny přítomné se schválenými materiály. Materiály jsou k dispozici na 

webové stránce projektu www.map.ostrava.cz. Paní Mgr. Iva Májková informovala všechny 

přítomné o možnosti přihlásit se k odběru novinek na těchto stránkách projektu MAP II. 

Ostrava.  

 

4. Vyhodnocení Akčního plánu 2019/2020 – Matematická gramotnost 

Pan Bc. Karel Synek, DiS vyhodnotil Akční plán 2019/2020 v oblasti Matematické 

gramotnosti, kde se zaměřil na všechny stanovené cíle, které si naše PS vytýčila.   

 

5. Úkoly PS 

Členové PS si stanovili tyto úkoly: 

Termín další schůzky PS – 19. 1. 2021 ve 12.00 hod online  

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

  

    

Zapsala: Mgr. Kateřina Hořejší     

               vedoucí pracovní skupiny     

http://www.map.ostrava.cz/

