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ZÁPIS 
 

z pracovní skupiny Matematická gramotnost 

v rámci projektu „Naše škola – naše radost II“  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009726 

 
Datum a čas:   4.12. 2018 od 15:30 hodin 
Místo setkání:  Zasedací místnost kanceláře MAS VaS, nad restaurací Retro,  

Masarykovo nám. 650, Vizovice 
  

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Aktualizace SWOT analýzy MAP II. 

3. Identifikace konkrétních návrhů aktivit k realizaci v rámci MG 

4. Diskuse a různé 

 

 

1. Zahájení a úvodní slovo 

Jednání PS zahájil Ing. Pavel Elšík, přivítal všechny přítomné a seznámil je v krátkosti 

s předpokládaným programem jednání. Poté předal slovo Bc. Rasochové, která požádala členy, 

aby se vyjádřili k zápisu z minulého jednání – nebyla vznesena žádná připomínka.  

 

2. Aktualizace SWOT analýzy MAP II. 

Přítomní byli seznámeni se stávající SWOT analýzou a byli vyzvání k jejímu podrobnému 

prostudování a připomínkování do příštího jednání pracovní skupiny, které proběhne 

pravděpodobně v půli měsíce března 2019. SA bude poté aktualizována a mělo by také dojít 

k aktualizaci strategického rámce.  

 

3. Identifikace konkrétních návrhů aktivit k realizaci v rámci MG 

Návrhy na možné aktivity :  

- Srovnávací matematické testy pro žáky 1.stupně při přechodu na 2. stupeň pro všechny 

školy v ORP + sledování metod výuky 

- Vzdělávání pedagogů 1. a 2. třídy ZŠ v oblasti identifikace dys funkcí 

- Vzdělávání pedagogů v oblasti počítačové gramotnosti – MS Office, interaktivní tabule, 

tablety, google aplikce (kalendář, disc,…) 

- Zjistit a vytvořit databázi výukových aplikací pro tablety – zdroje a tipy sbírat průběžně 

- Inspirace na stráckách : MATEMATIKAIN, MATEMÁG, ŠKOLÁKOV, H-MAT + 

další – ZŠ a MŠ Kašava má některé další na svých stránkách 

 

 

4. Diskuse 

Členové PS si navzájem vyměňovali zkušenosti a poznatky z práce s různými zdroji a 

materiály. 

- Byla doporučena kniha „PRO KOUMÁKY“ – p. Vajďáková příště přinese 
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- P. uč. Nábělková sdělila své zkušenosti s prací s MULTIBOARDEM 

- ZŠ a MŠ Veselá vydává školní časopis 

- V nejbližší době je naplánována konference vydavatelství FRAUS 

Následně manažeři poděkovali přítomným za spolupráci a jednání v 17:15 ukončili. 

 

 

Zapsal: Ing. Ondřej Štach 

 

 


