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ZÁPIS Z 23. 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: Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
Datum a čas:   15.10.2021, od 12:00 hod.  
Přítomni:   viz prezenční listina  
 
Program jednání: 
 

1. Úvodní slovo 
2. Akční plán 2022-2023 
3. Matematická platforma 
4. Diskuse, závěr 

 

1. Úvodní slovo vedoucí pracovní skupiny  

Vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Hořejší, přivítala všechny přítomné členy PS, vyjádřila radost 
z osobního setkání po delší době a omluvila nepřítomné členy PS.  

 
2. Akční plán 2022-2023 
Pracovní skupina projednala podkladové materiály zaslané realizačním týmem MAP 
a přistoupila k aktualizaci/sestavení Akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava na období 
01.01.2021-30.06.2023. S ohledem na nemožnost osobní účasti zaslal pan RNDr. Michal Vavroš 
své připomínky vedoucí pracovní skupiny e-mailem a tyto s ní také telefonicky konzultoval. 
Mgr. Hořejší dále uvedla informaci RNDr. Vavroše, který informoval, že o matematické 
platformě www.matematika.ostrava.cz se hovořilo v září na konferenci v Pardubicích  "Celostátní 
setkání učitelů matematiky středních škol" - ve smyslu nápadu vzniku platformy s odkazy, 
sdílením i kalendářem . 
 
Pracovní skupina zhodnotila, že ve stávajícím akčním plánu nejsou nutné rozsáhlé úpravy, úkoly 
uvedené v AP 2021 jsou stále aktuální a budou tedy pouze upraveny. S ohledem na množství 
nepřítomných členů PS bylo dohodnuto, že návrh AP bude sdílen ostatním členům pro možnost 
vkládat připomínky, a to s termínem vložení připomínek a návrhů do 31.10.2021. Následně 
vedoucí PS, Mgr. Hořejší, zašle výsledný návrh realizačnímu týmu MAP.   
 
3. Matematická platforma – aktuální stav, návrhy na doplnění, úpravy 

Pracovní skupina rozhodla, že znovu osloví ředitele škol a pedagogy ke sdílení svých materiálů 
na matematické platformě www.matematika.ostrava.cz.  

http://www.matematika.ostrava.cz/
http://www.matematika.ostrava.cz/
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Ing. Radmila Karabínová nabídla k oslovení pedagogů také oficiální stránky města Ostravy 
k oblasti vzdělávání www.talentova.cz. 

Pracovní skupina žádá RNDr. Vavroše, jako osobu spolupracující na obsahové náplni platformy, 
o přípravu textu ke sdílení na www.talentova.cz. 

V případě opětovného nezájmu pedagogů o sdílení vlastních materiálů nebo příkladů dobré 
praxe pracovní skupina navrhuje plnit platformu také sdílenými odkazy na jiné stránky.  

 
4. Diskuse, závěr 

Pracovní skupina se dohodla a navrhuje realizačnímu týmu MAP se v projektu MAP ORP Ostrava 
III, jehož realizace by měla začít od 01.03.2022, zabývat více oblastí ICT ve školách. Pracovní 
skupina by se tedy zaměřovala na rozvoj matematické gramotnosti, rozvoj potenciálu každého 
žáka a rozvoj výuky a vybavenosti škol v oblasti ICT. Pracovní skupina navrhuje oslovit pro MAP 
III k zapojení krajského metodika ICT z NPI ČR.  

Michal Křemen, zástupce TietoEVRY uvedl, že společnost opět vyřazuje staré notebooky, které 
by mohly nalézt v případě zájmu uplatnění ve školách v ORP Ostrava. Dále uvedl, že TietoEVRY 
pokračuje ve vzdělávání pedagogů v obsluze MS Teams.  

Pan Křemen byl dále osloven realizačním týmem MAP ke spolupráci při naplnění indikátoru 
týkajícího se polytechnického vzdělávání v ZŠ v ORP Ostrava. K tomuto uvedl, že TietoEVRY je 
schopno zajistit program pro 5 družin v měsících listopadu a prosinci 2021, přičemž společnost 
již disponuje připraveným modulem „Rbo-den“ i 18dílnou sadou OZOBOTŮ včetně metodiky 
pro jejich uplatnění v podmínkách ZŠ. 

Dle informací pana Křemene zahajuje TietoEVRY spolupráci s VŠB-TUO v rámci popularizace 
vědy a techniky v programu „Zlepši si techniku“ (www.zlepsisitechniku.cz).  

 
Termín dalšího jednání: 26.11.2021 ve 12:00 hodin, místnost č. 207.  
 
Zapsal: Bc. Karel Synek     
             Koordinátor MAP 
 
Příloha: Prezenční listina 

http://www.talentova.cz/
http://www.talentova.cz/
http://www.zlepsisitechniku.cz/

