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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:   11.3.2019 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. Diskuse a různé 

 

1. Zahájení a úvodní slovo 

Jednání PS zahájila Ing. Renata Bednářová, přivítala všechny přítomné a seznámila je 

v krátkosti s předpokládaným programem jednání.  

 

2. Aktualizace SWOT analýzy MAP II.  

Členové PS postupně procházeli jednotlivé body v oddílech analýzy č. 2 Čtenářská a 

matematická gramotnost a hodnotili, zda stávající bod stále platí, či nikoliv. Společně pak 

definovali body další tak, jak v současnosti skutečný stav vnímají. Shodli se na tom, že 

například úroveň logického myšlení u žáků již není tak dobrá, jako dříve a došlo k oslabení 

zájmu o olympiády v předmětech matematika a fyzika. Naopak se rozhodli do silných stránek 

zařadit úroveň podpora nadaných žáků, dostatečný počet pedagogů a vysokou úroveň 

připravenosti dětí z MŠ při nástupu do ZŠ. Jako slabou stránku také označili pedagogové  oblast 

čtení s porozuměním a přemýšlením nad obsahem textu a schopnost jeho interpretace, dále 

úroveň zpracování zpráv ze ŠPZ a jejich nedostatečnou kapacitu a schopnost žáků aplikovat 

poznatky a učivo do praktického života. Příležitost spatřují např. v doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem, spolupráci s odborníky z praxe a posilování kompetencí v oblasti 

finanční gramotnosti. Jako ohrožení vnímají klesající počet pedagogů fyziky a chemie, 

problémy spojené s přechody mezi školami, nezájem některých rodičů o domácí přípravu dětí, 

klesající úroveň slovní zásoby, roztříštěnost metod výuky a přechody mezi školami.  

V oblasti Podpory ICT bylo definováno jako silná stránka dobrý přístup k informacím skrze 

internetové prostředí. Za slabou stránku považují členové PS rychle se opotřebující HW i SW 

a nedostatečné kompetence některých pedagogů v oblasti ICT. Příležitostí by v této oblasti 

mohla být spolupráce s UTB.  

 

3. Diskuse 

 

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

 

 

Zapsal: Ing. Ondřej Štach 


