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ZÁPIS Z 24. 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:   26.11.2021, 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. Diskutována byla 
aktuální epidemická situace, platná nařízení a situace ve školách a SVČ.  

Karel Synek informoval pracovní skupinu o vzniku Strategie vzdělávání města Ostravy 2030, 
dokument je dostupný zde: Strategie vzdělávání města Ostravy 2030 - Talentova 

 
2. Představa ideální školy 
Pracovní skupina projednala zaslaný materiál s doplněním p. Synka, který uvedl, že PS pro 
financování doplnila do návrhu dokumentu oblasti týkající se bezpečnosti – ochrana měkkých 
cílů, kybernetická bezpečnost a hygienicko-epidemická bezpečnost.  
 
I s ohledem na nepřítomné členy PS bylo dohodnuto, že Mgr. Hořejší vloží na sdílený disk 
materiál k připomínkování, termín k připomínkování do 10.12.2021, výstup bude předán 
realizačnímu týmu do 15.12.2021.  
 
3. Matematická platforma – aktuální stav, návrhy na doplnění, úpravy 

Za aktuální situace je velmi nepravděpodobné, že by se podařilo přimět pedagogy k zasílání 
námětů nebo materiálů ke sdílení na matematické platformě. Pracovní skupina se dohodla, 
že náplň platformy bude prozatím řešena formou externích odkazů.  
 
Pracovní skupina si stanovila úkol zaslat RNDr. Vavrošovi odkazy na již existující stránky dle 
svého uvážení, a to do 31.12.2021.  
 

https://talentova.cz/projekty-mesta/strategie-vzdelavani-mesta-ostravy-2030/
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5. Diskuse, závěr 

Karel Synek uvedl, že PS pro financování doplnila do návrhu akčního plánu možnosti financování 
navrhovaných aktivit – zašle dokument pracovní skupině k připomínkování/doplnění. 
Připomínky/doplnění budou projednání na příštím jednání PS. 

Vedoucí PS poděkovala všem za účast v této náročné době a popřála pevné zdraví. 
 
Termín dalšího jednání: 14.12.2021 v 10:00 hodin online. 
 
Zapsala: Mgr. Kateřina Hořejší, vedoucí pracovní skupiny     
 
Příloha: Prezenční listina 


