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Zápis z 1. jednání  
pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti  

a k rozvoji potenciálu každého žáka 
 
Projekt:  Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava III 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022870 
 
Místo konání:   Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, místnost č. 221 
Datum a čas:   15.06.2022, 14:00 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 

Program: 
1. Úvod, přivítání, seznámení s novými členy pracovní skupiny 
2. Stručné představení cílů projektu MAP III 
3. Projednání Závěrečné autoevaluační zprávy projektu MAP II 
4. Aktualizace a zjednodušení SWOT analýzy za oblast dle zaměření pracovní skupiny 
5. Aktualizace/určení hlavních témat/problémů k řešení, popis příčin 
6. Aktualizace/dohoda o ponechání vize dle oblasti zájmu pracovní skupiny 
7. Připomínky, podněty členů pracovní skupiny 
8. Určení termínu příštího jednání PS  

 
1. Úvod, přivítání, seznámení s novými členy pracovní skupiny 

Vedoucí PS přivítala všechny přítomné, zejména nové členy PS a vyzvala všechny členy pracovní 
skupiny, aby se krátce představili. Následně všechny uvedla do činnosti PS.  
 

2. Stručné představení cílů projektu MAP III 
Mgr. Kateřina Hořejší představila hlavní cíle projektu – hlavním úkolem je tedy tvorba dokumentů – 
strategie a navazujících akčních plánů. Zpracování MAP a soulad s MAP je podmínkou pro čerpání 
finančních prostředků na investiční záměry škol.  
Mgr. Iva Májková doplnila, že cílem projektu je zvyšovat kvalitu vzdělávání v ORP Ostrava na základě 
spolupráce, sdílení příkladů dobré praxe, kulatých stolů aj. V MAP III není podporováno vzdělávání 
pedagogů a implementace, MAP III slouží jako příprava pro MAP IV, kde by již měly v rozpočtu být 
finance na pomůcky, implementaci a vzdělávání pedagogů/ředitelů škol/zřizovatelů.  
 

3. Projednání Závěrečné autoevaluační zprávy projektu MAP II 
Pracovní skupina projednala Závěrečnou autoevaluační zprávu z projektu MAP ORP Ostrava II a nemá 
k ní připomínky. Členové pracovní skupiny, kteří se jednání nemohli zúčastnit, mají možnost vkládat 
své připomínky do sdíleného dokumentu, který jim bude zaslán, v termínu do 20.6.2022. Tento 
následně upraví vedoucí pracovní skupiny Mgr. Kateřina Hořejší do finální podoby a zašle Bc. Karlu 
Synkovi, Dis. k dalšímu zpracování v termínu do 20.7.2022.  
 

4. Aktualizace a zjednodušení SWOT analýzy za oblast dle zaměření pracovní skupiny 
Přítomní členové pracovní skupiny se dohodli, že v termínu do 30.6. 2022 budou vkládat své 
připomínky ke SWOT analýze do sdíleného dokumentu. Cílem je SWOT analýzu revidovat a v případě 
potřeby zjednodušit. Úpravy členů pracovní skupiny do finální podoby opět zpracuje paní 
Mgr. Kateřina Hořejší a výsledný dokument zašle v termínu do 20.7.2022 Bc. Karlu Synkovi, DiS. 
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5. Aktualizace/určení hlavních témat/problémů k řešení, popis příčin 

Členové pracovní skupiny projednali hlavní témata k řešení a tyto upravili. Úkolem členů pracovní 
skupiny je na základě revize SWOT analýzy se k těmto problémům vrátit a dopracovat je do finální 
podoby. Své podněty k níže formulovaným tématům k řešení mohou členové pracovní skupiny 
zasílat v termínu do 30.6.2022 opět prostřednictvím úprav ve sdíleném dokumentu. 
 
1) Zajištění technických a materiálních pomůcek pro pedagogy a žáky potřebných pro výuku 

a rozvoj matematické a digitální gramotnosti  

2) Podpora rozvoje vzniku a využívání metodik a výukových materiálů k matematické a digitální 

gramotnosti pro výuku všech žáků včetně žáků se specifickými vzdělávacími potřebami  

3) Podpora pedagogů zvýšení jejich matematické a digitální gramotnosti včetně jejich 

seberozvoje. 

 
6. Aktualizace/dohoda o ponechání vize dle oblasti zájmu pracovní skupiny 

Na základě revize SWOT analýzy a hlavních problémů k řešení mohou členové pracovní skupiny 
navrhovat úpravy vize pro oblast matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka. 
Pracovní skupina se k tvorbě vize vrátí na svém dalším jednání. 

 

7. Připomínky, podněty členů pracovní skupiny 
Členové pracovní skupiny byli vyzváni, aby do příštího jednání zvážili, zda existuje téma v oblasti 
matematické gramotnosti a IT, které by rádi projednali v rámci širšího pléna zástupců škol z ORP 
Ostrava na otevřeném jednání pracovní skupiny. Podmínky projektu MAP ORP Ostrava III umožňují 
v případě, že se vyskytne téma, které by bylo dobré řešit na širší úrovni, než je sama pracovní skupina, 
aby bylo uspořádáno otevřené jednání pracovní skupiny, kde mohou být pozváni zástupci škol z ORP, 
které nejsou v pracovní skupině zapojeni. 
 
Členové pracovní skupiny dále diskutovali o podpoře nadaných žáků. Mgr. Daniela Poledníková 
požádala Mgr. Hanu Vantuchovou o představení tříd Světa vzdělání, které vede na Základní škole 
Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Paní Mgr. Hana Vantuchová představila 
svou činnost a průběh výuky v těchto třídách.  
Členové pracovní skupiny se shodli, že by prostřednictvím projektu MAP ORP Ostrava IV chtěli více 
podpořit vznik klubů logiky na školách v ORP či výuku pedagogů škol k tomu, aby mohli takovéto kluby 
vést a tyto se staly dostupnými i pro žáky ze sociálně slabého prostředí. 
 

8. Určení termínu příštího jednání PS 
Příští jednání pracovní skupiny se uskuteční dne 05.09.2022 ve 14 hod. v Domu dětí a mládeže 
Ostrava - Poruba, M. Majerové 23/1722, Ostrava-Poruba. 

 
Zapsala: Mgr. Kateřina Hořejší   
vedoucí pracovní skupiny   


