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ZÁPIS Z 25. 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:   14.12.2021, od 10:00 hod.  
Přítomni:   viz prezenční listina  
 
Program jednání: 
 

1. Úvodní slovo 
2. Představa ideální školy 
3. Projednání zaslaných dokumentů, dohoda o termínu zaslání výstupu PS 
4. Diskuse, závěr 

 

1. Úvodní slovo vedoucí pracovní skupiny  

Vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Hořejší přivítala všechny přítomné členy PS a poděkovala jim za 
účast. Diskutována byla aktuální situace ve školách, absence pedagogů aj. Mgr. Pavlisková, 
ředitelka ZŠ uvedla výhodu dělených hodin a způsobu financování PHmax - napomohlo 
zachování provozu školy (dostatek pedagogů).  

Vedoucí PS také v úvodu jednání připomněla úkol z minulého jednání – poslat do 31.12.2021 
tipy, materiály, odkazy k uveřejnění na stránce matematické platformy.  

 
2. Představa ideální školy 
Vedoucí PS po listopadovém jednání sdílela dokument Představa ideální školy prostřednictvím 
vzdáleného přístupu, kde měli všichni členové PS možnost vložit své připomínky. Nikdo tak 
neučinil, pracovní skupina schválila dokument v původním znění.   
 
3. Projednání zaslaných dokumentů, dohoda o termínu zaslání výstupu PS 
Pracovní skupina projednala Karlem Synkem zaslané dokumenty a po jejich krátkém 
představení rozhodla schválit bez dodatečných připomínek: Strategický plán rozvoje vzdělávání 
ORP Ostrava do roku 2023, Akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava na období od 01.01.2022 
do 30.06.2023 včetně přílohy, Evaluační zprávu č. 5 (průběh a přínos projektu MAP ORP Ostrava 
II) včetně navržených opatření a Evaluační zprávu č. 6 (organizační struktura MAP) včetně 
návrhů opatření.  
 
Vzhledem k tomu, že na jednání nebyli přítomni všichni členové PS, vznikla dohoda: členové PS, 
kteří chtějí, mohou zaslat Karlu Synkovi a Mgr. Hořejší do 05.01.2021 své připomínky ke všem 
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projednávaným dokumentům. Pokud nebudou zaslány připomínky, budou dokumenty 
považovány za schválené bez úprav.  
 
5. Diskuse, závěr 

Pracovní skupina diskutovala o zapojení aktivních členů do realizace projektu MAP ORP Ostrava 
III, jehož realizace začne 01.03.2022. Pracovní skupina navrhuje změnit název a/nebo zaměření 
pracovní skupiny na „pracovní skupina pro rozvoj matematické a digitální gramotnosti 
a k rozvoji potenciálu každého žáka. Pracovní skupina vyjadřuje přesvědčení, že matematická 
a digitální gramotnost k sobě tematicky náleží, přičemž zaměření jiných pracovních skupin MAP 
s digitální gramotností nekoresponduje.  
 
Vedoucí PS, Mgr. Kateřina Hořejší závěrem poděkovala všem členům pracovní skupiny za jejich 
aktivitu a bezproblémovou práci po celou dobu projektu. Členové pracovní skupiny poděkovali 
Mgr. Hořejší za inspirativní a kvalitní vedení PS. K poděkování všem členům pracovní skupiny se 
připojil i Karel Synek jako zástupce realizačního týmu MAP.  
 
Zapsala: Mgr. Kateřina Hořejší, vedoucí pracovní skupiny     
 
Příloha: Prezenční listina 


