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ZÁPIS Z 20. 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 Teams 

 

Datum a čas:   02.03.2021, od 12:00 hod. 

 

Přítomni:   viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program jednání: 

 

1. Úvodní slovo vedoucí PS 

2. Vyhodnocení získaných poznatků z dotazníku rozeslaného panem Křemenem, návrhy 

na úpravu stránky matematické gramotnosti 

3. Návrh priorit rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023 (aktualizace priorit) 

4. Ostatní, úkoly pro příští jednání 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. Vyhodnocení poznatků získaných z dotazníku, návrhy na úpravu stránky matematické 

gramotnosti 

 

Pan Michal Křemen prezentoval pracovní skupině výstupy získané z dotazníků týkajících se 

uživatelské zkušenosti, vzhledu a přínosnosti webové platformy www.matematika.ostrava.cz. 

Odpovědi poskytlo 45 respondentů: 

 

- celkový přínos stránek – 41 respondentů, průměrné hodnocení 7,5 z 10,  

- přehlednost stránek – stránky jsou přehledné a srozumitelné – 38 ze 45 respondentů 

souhlasí 

- prostor pro zlepšení v oblasti přehlednosti: Přehlednost titulní stránky je špatná, zajímavé 

odkazy pod dlouhým úvodním textem, zbytečně velké šedé pole napravo. Odkazy bez 

popisu (JČMF) neosloví ke kliknutí. Není intuitivní, je třeba nejdříve proklikat vše, text 

je minimalistický, téma by mělo mít stručný popis, ne jen hypertextový odkaz. Zatím je 

http://www.matematika.ostrava.cz/
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tam málo informaci - takže časem asi bude potřeba ještě rozdělit do nějakých substruktur. 

např. Příklady dobré praxe (Smart, ...). 

 

- jaká témata nebo oblasti na stránkách chybí – 24 ze 45 stránky vyhovují stávající témata 

a oblasti 

 

- prostor pro zlepšení v oblastech a tématech: Chybí pracovní listy, odkazy na webináře, 

výuková videa, odkazy na matematické online hry zdarma, databáze příkladů dle 

probíraného tématu, videa ukazující využití alternativních metod výuky. Uvítala bych 

různé tipy na online aplikace, které lze v matematice využívat. Ocenila bych více odkazů, 

kde není třeba registrace. Případně registrace ano, ale bez poplatku. Pro využití v MŠ není 

úplně vhodné. 

 

Shrnutí získaných poznatků:  

- stránky je potřeba zaplnit, oživit, velmi se líbí vizuálně.  

- stránky více dynamické, odkazy klidně i na zahraniční zdroje 

- některé soubory nelze na běžném počítači otevřít - soubory s příponou "notebook", rodiče 

bez patřičného popisu nepochopí jak s daným souborem naložit nebo jestli jim chybí 

nějaké zařízení k jejich spuštění  

- jako rodič se v tématech ne zcela vyznám. Uvítala bych kategorii materiálů pro rodiče, 

ne označit stávající, že jsou vhodné i ke samostudiu, popřípadě popsat, jak se dá s 

materiály pracovat. 

 

Hlavními výstupy jsou: 

 

- přidat kategorii pro rodiče (zajistí Karel Synek, do sekcí Metodika a Příklady dobré 

praxe) 

- oživit obsah, doplnit  

- mohou být také odkazy na jiné weby, návrh zřídit volnou kategorii s dobrými nápady bez 

výrazného posuzování odborného obsahu – bude řešeno na příštím jednání PS 

RNDr. Zemanová – nabízí odkaz na webináře, je vydána první celostátní příručka Hejného 

matematiky pro MŠ, pošle odkazy panu Vavrošovi k zadání vyvěšení na web matematické 

platformy 

 

RNDr. Žídek – je potřeba zaštítit určitou kvalitu příspěvků, nelze zveřejnit vše 

 

Mgr. Hořejší – toto zajišťuje pan Vavroš, odpovědný za obsah platformy 

 

 

3. Návrh priorit rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023 (aktualizace priorit) 

Byl projednán Návrh priorit rozvoje vzdělávání zaslaný projektovým týmem MAP ORP Ostrava 

II, doplněný o první připomínky vedoucí pracovní skupiny a části členů PS. PS se dohodla, že 

tato věc bude ještě dořešena korespondenčně – viz bod 4. zápisu.   
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4. Ostatní, úkoly pro příští jednání PS 

Dle bodu 2) se členové PS dohodli, že pošlou ještě panu Vavrošovi linky na různé matematické 

stránky, aby se zvýšila obsahová zajímavost stránek. Členové PS se domluvili, že zatím 

matematickou platformu neotevřou ostatním učitelů, o podmínkách otevření se dohodnou příští 

schůzku PS.  

 

Dle bodu 3) se členové PS dohodli na korespondenčním projednání Návrhu priorit rozvoje 

vzdělávání ORP Ostrava II, doplněném vedoucí PS. Na google disk bude vložen dokument, 

do kterého budou moci členové PS do 15.03.2021 vpisovat své připomínky. Tyto budou 

následně zapracovány a do 20.03.2021 bude výsledný dokument zaslán realizačnímu týmu 

projektu.  

 

Členům pracovní skupiny byl objasněn význam stránek www.talentova.cz a jejich určení – jedná 

se o oficiální stránky města Ostravy k oblasti školství a vzdělávání, spravovány jsou zaměstnanci 

odboru školství Magistrátu města Ostravy.   

Ing. Karabínová – stránky matematické platformy je možno propagovat i na webových stránkách 

a facebookové stránce talentova.cz  

 

Termín další schůzky PS – 13.04.2021 ve 12:00 hod online. 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

Zapsala: Mgr. Kateřina Hořejší     

               vedoucí pracovní skupiny     

http://www.talentova.cz/

