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ZÁPIS Z 21. 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:   13.04.2021, od 12:00 hod. 

Přítomni:   viz prezenční listina  

 

Program jednání: 

 

1. Úvodní slovo vedoucí PS 

2. Podnět z PS pro kariérové poradenství – programování ve Scratchi 

3. Matematická platforma – aktuální stav, návrhy na doplnění, úpravy 

4. Strategický plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023 

5. 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 a seznámila je s programem jednání.  

 

2. Podnět z PS pro kariérové poradenství – programování ve Scratchi 

 

Pracovní skupina se zabývala podnětem Ing. Milana Chalupy, vedoucího PS pro kariérové 

poradenství – programování ve Scratch. Podnět vychází z revize RVP ZV v oblasti výuky 

informatiky a ICT, kde dochází k povinnému navýšení vyučovacích hodin, důraz bude kladen 

na logiku, algoritmizaci. ZŠ mají možnost již od školního roku 2021/2022 upravit své ŠVP v této 

oblasti – Ing. Chalupa proto požádal PS pro matematickou gramotnost o spolupráci – vytipování 

možných lektorů a možnost v rámci projektu MAP ORP Ostrava II uspořádat vzdělávací aktivitu 

na programování ve Scratch.  

 

PS zhodnotila, že Scratch je jedním z doporučovaných programů, nikoli však jediným. 

RNDr. Vavroš, Ph.D. doporučuje oslovit vysoké školy – RNDr. Zemanová, Ph.D. (VŠB-TUO) 

osloví doktorandy. RNDr. Vavroš. Ph.D. osloví kolegyni ve věci publikace k programování ve 

Scratch. Mgr. Vantuchová aktuálně vyučuje Scratch na ZŠ Provaznická 64, Ostrava pro žáky od 

4. třídy – K. Synek předá kontakt Ing. Chalupovi pro ujasnění představ o semináři. M. Křemen 

doporučuje oslovit KVIC a pedagogy SŠ.  
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Dohodnuté aktivity členů PS a RT MAP: 

- RT MAP – pokusit se nalézt online materiály pro programování ve Scratch 

- RT MAP – předat Ing. Chalupovi kontakt na Mgr. Vantuchovou 

- M. Křemen – osloví pedagogy SŠ 

- RNDr. Vavroš – projedná tuto záležitost na krajském metodickém kabinetu projektu 

SYPO 

3. Matematická platforma – aktuální stav, návrhy na doplnění, úpravy 

RNDr. Vavroš poděkoval aktivním členům PS za zaslání podkladů pro zveřejnění na webu 

matematické platformy. Sdělil, že většinu podkladů vyhledává sám.  

Proběhla diskuze nad zařazováním různých příspěvků na platformu a autorských právech. 

Mgr. Hořejší doporučuje požádat školy o pracovní listy nebo i jiné příspěvky, vyzvat jednat přes 

členy pracovních skupin projektu, ale i veřejně dle možností projektu.  

Úkoly: 

- RT MAP – připraví text oslovovacího e-mailu pro pedagogy s žádostí o sdílení 

pracovních listů a dalšího na webu platformy, konzultovat před odesláním s RNDr. 

Vavrošem, Ph.D. 

- RT MAP – zajistit zveřejnění o autorských právech na webu platformy 

- Členové PS – oslovit kolegy ke sdílení pracovních listů a dalších materiálů 

4. Strategický plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023 

K. Synek zaslal členům PS návrh rozpracovaných strategických cílů - pracovní skupinou 

navržené prioritní oblasti a strategické cíle byly dále rozpracovány – textově rozšířeny 

o konkrétní priority a indikátory jejich naplnění. U strategických cílů, které zůstaly zachovány, 

zůstaly zachovány také původní texty a indikátory, u upravovaných byly navrženy – v textu 

označeny červeně.  

Pracovní skupina souhlasí se zaslaným zněním rozpracovaných strategických cílů, jejich 

zaměření a navrženými indikátory.  

Členové PS mají možnost v případě zájmu zaslat dodatečné připomínky k dokumentu 

do 30.04.2021.  

 

5. Ostatní, úkoly pro příští jednání PS 

RNDr. Zemanová Ph.D. zmínila stránky www.ucitelnice.cz, kde si mohou pedagogové za nízké 

poplatky stahovat materiály.  

M. Křemen zjistí možnosti a zašle členům RT MAP materiály ke zveřejnění (ozoboti, 

programování aj.).  

 

Termín další schůzky PS – 08.06.2021 ve 12:00 hod online. 

 

Zapsala: Mgr. Kateřina Hořejší     

               vedoucí pracovní skupiny 

 

Příloha: Prezenční listina 

http://www.ucitelnice.cz/

