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ZÁPIS Z 22. 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:   08.06.2021, od 12:00 hod. 

Přítomni:   viz prezenční listina  

 

Program jednání: 

 

1. Úvodní slovo  

2. Agregovaný popis potřeb škol 

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

4. Evaluace průběhu a přínosu MAP 

5. Ostatní, náměty na aktivity projektu 

 

1. Úvodní slovo vedoucího pracovní skupiny  

Jednání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého 

žáka zahájil z důvodu nepřítomnosti vedoucí pracovní skupiny Mgr. Kateřiny Hořejší 

koordinátor MAP Bc. Karel Synek. Přivítal všechny přítomné členy pracovní skupiny a členy 

realizačního týmu a seznámil je s programem jednání.  

 

2. Agregovaný popis potřeb škol 

Pracovní skupina projednala Agregovaný popis potřeb škol včetně doplnění zaslaného 

realizačním týmem MAP a konstatuje, že nastavené priority a strategické cíle uvedené v Návrhu 

priorit rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023 koresponduje s potřebami škol.  

 

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

S ohledem na nepřítomnost RNDr. Vavroše na jednání pracovní skupiny informoval Bc. Synek 

přítomné o splnění úkolů z minulého jednání: 

- RT MAP připravil text oslovovacího e-mailu pro pedagogy s žádostí o sdílení pracovních 

listů a dalšího na webu platformy, konzultováno před odesláním s RNDr. Vavrošem, 

Ph.D., e-mail odeslán do všech zapojených ZŠ. Některé ZŠ se již ozývají s upřesňujícími 

dotazy, lze očekávat jejich zapojení do obsahu platormy.  

- RT MAP zajistil zveřejnění textu o autorských právech na webu platformy 

Bc. Synek zašle všem členům PS text e-mailu, který byl odeslán na školy.  

Mgr. Pavlisková – s ohledem na rekonstrukci školy se pedagogové ze ZŠ Šenov zapojí do obsahu 

platformy později, po rekonstrukci školy. 
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4. Evaluace přínosu a průběhu projektu MAP 

Pracovní skupina projednala návrh evaluačního dotazníku zaslaného realizačním týmem MAP, 

k otázkám nebyly vzneseny připomínky. Pracovní skupina souhlasí s navrženým dotazníkem.  

 

5. Ostatní, úkoly pro příští jednání PS 

Mgr. Májková, hlavní manažerka projektu: 

• Poděkovala členům PS za spolupráci na seminářích k revizi RVP ZV v oblasti ICT, 

semináře již probíhají. Na dotaz pana Křemena uvedla, že jeden termín je zcela zaplněn, 

další dva cca polovina míst volných, jednáme o dalších školeních – s větší časovou dotací 

(4x4 hodiny).  

• Celkem očekávaná účast cca 40-50 osob, pozitivní zpětná vazba od pedagogů.  

• Vyzvala členy PS ke sdílení námětů na semináře nebo jiné aktivity projektu 

 

PaedDr. Schönová sdělila námět realizovat na základě spolupráce MŠ s OSU – Hejného metoda 

pro celý pedagogický sbor MŠ – RNDr. Zemanová, Ph.D. uvedla, že semináře jsou již dohodnuty 

a proběhnout v říjnu 2021. Bc. Synek uvedl, že semináře jsou již v kalendáři na webu MAP a je 

možno se na ně hlásit.   

Mgr. Pavlisková – bylo by vhodné uskutečnit v přípravném týdnu seminář pro pokročilé 

uživatele komunikačních aplikací (MS Teams, Google Classroom, MS Zoom aj.), již tedy ne 

základy práce s aplikacemi, ale zajímavé možnosti využití, rozšířené možnosti aj.  

RNDr. Zemanová Ph.D. uvedla, že VŠB-TUO disponuje daty z průzkumu v MŠ, jak probíhala 

výuka matematické pregramotnosti v MŠ. Průzkum obsahuje data z cca 600 MŠ (ČR, SVK), 

navrhuje uskutečnit seminář o distančním vzdělávání matematických dovedností v MŠ.  

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

programování aj.).  

 

Termín dalšího jednání bude stanoven počátkem září 2021 dle aktuálních časových 

možností . 

 

Zapsal: Bc. Karel Synek     

             Koordinátor MAP 

 

Příloha: Prezenční listina 


