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Zápis z 2. 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:   DDM Poruba, M. Majerové 1722/23, Ostrava-Poruba 
Datum a čas:   05.09.2022, 14:00 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program jednání: 

1. Přivítání, krátká diskuse nad aktuálními tématy, informace realizačního týmu MAP 
2. Aktualizace vize pro oblast matematické gramotnosti do roku 2025 
3. Aktualizace Návrhu priorit a strategických cílů v oblasti matematické gramotnosti 
4. Nabídka DDM Poruba pro školy i jednotlivce (prohlídka DDM Poruba – virtuální realita, 3D tisk, 

robotika) 
5. Podněty členů pracovní skupiny, diskuse  

 
1. Přivítání, krátká diskuse nad aktuálními tématy, informace realizačního týmu MAP 

Vedoucí PS přivítala všechny přítomné v DDM Poruba a poděkovala přítomným za jejich účast. 
 
Informace realizačního týmu MAP: 
- dne 07.09.2022 od 10:00 hodin proběhne v zasedací místnosti zastupitelstva města Ostravy 

(MMO, č. dv. 306) seminář k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2023 

(programy podpory jsou vyhlášeny kromě bilingvy od června, příjem žádostí: Talentmanagement 

i školství od 19.09.2022 do 30.09.2022.  

- připomínka PS – moc brzký termín pro podávání projektů, ideální by byl první týden v říjnu, 

koresponduje s odevzdáním školní matriky, začátek školního roku, hektická doba 

- ve dnech 14.-15.09.2022 se uskuteční konference TALENT CITY 2022 pořádaná městem Ostrava, 

dne 14.09.2022 proběhne v Centru PANT večerní moderovaná debata, následně celoměstský 

program 15.09.2022. Informace ke konferenci a přihlašovací formuláře jsou k dispozici na 

www.talentova.cz  

- probíhá aktualizace Strategického rámce MAP, nové/aktualizované PZ je možno zasílat ještě 

dnes, u nových PZ včetně souhlasu zřizovatele se zařazením 

- v průběhu října bude školám v rámci konzultačního procesu zaslána aktualizace textové části 

Strategického rámce MAP ORP Ostrava do roku 2025 

- dle stránek IROP by měla být dne 22.09.2022 vyhlášena výzva IROP pro ZŠ 

- na příštím jednání bude přítomna evaluátorka doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D., 

budou se odehrávat scénáře budoucnosti v rámci evaluace celého procesu MAP  
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2. Aktualizace vize pro oblast matematické gramotnosti do roku 2025 
Pracovní skupina provedla aktualizaci vize oblasti matematické gramotnosti, která nyní nově zní:  
 

Podpořit rozvoj matematické a digitální gramotnosti při výuce všech skupin žáků tak, aby došlo ke 
zvýšení jejich motivace ke vzdělávání a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Podpořit technické a 
materiální pomůcky pro pedagogy i žáky, včetně rozvoje vzniku a využívání metodik a výukových 
materiálů. Podpora seberozvoje a psychického zdraví pedagogů.  

 
3. Aktualizace Návrhu priorit a strategických cílů v oblasti matematické gramotnosti 

Pracovní skupina provedla aktualizaci Návrhu priorit a strategických cílů v oblasti matematické 
gramotnosti. S ohledem na nepřítomnost některých členů PS byl ponechám dodatečný termín pro 
úpravy prostřednictvím sdíleného dokumentu – členové PS vloží své změny do 30.09.2022, vedoucí 
PS, Mgr. Paličková Hořejší, následně předá členům realizačního týmu MAP.  
 

4. Nabídka DDM Poruba pro školy i jednotlivce 
Mgr. Paličková Hořejší, ředitelka DDM Poruba a vedoucí pracovní skupiny uvedla nabídku DDM pro 
školy i jednotlivce - virtuální realita, 3D tisk, robotika, závodní simulátor, lezecké stěny, keramická 
dílna, programovatelná lega a další. Celkově realizuje DDM cca 100 zájmových útvarů ročně, tyto pak 
navštěvuje cca 1.200 klientů ročně. Mgr. Paličková Hořejší uvedla, že vybavení DDM je pořizováno 
zejména z projektů – programy podpory města Ostravy/programy podpory EU. Činnost DDM probíhá 
na 3 střediscích, dvou v Porubě a jednom v Plesné. Na každém středisku nabízí všechny typy 
zájmového vzdělávání a zaměření – sportovní, polytechnické, výtvarné, hudební a přírodovědné. 
DDM je talent centrum v oblasti polytechniky a robotiky v Síti podpory nadání (SIPON). 

 

5. Podněty členů pracovní skupiny, diskuse 
Podněty členů nebyly zaznamenány, diskuse probíhala v rámci celého jednání PS.  

 
6. Určení termínu příštího jednání PS 

Příští jednání pracovní skupiny se uskuteční dne 28.11.2022 od 14:00 v ZŠ Provaznická.  
 
 
 
 
 

Zapsala: Mgr. Kateřina Paličková Hořejší   
vedoucí pracovní skupiny   


