
 

 

 

ZÁPIS ZE 3. JEDNÁNÍ PS PRO ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI 

uskutečněného v úterý 8. 10. 2019 ve 14:00 hodin v Základní škole a mateřské škole Hranice, 

Struhlovsko, v učebně matematiky 

v rámci projektu MAP pro Hranicko II CZ.02.3.68/0.0/17_047/0009162. 

 

Přítomni: 

Mgr. Hana Kučerová, ZŠ a MŠ Drahotuše 

Mgr. Kateřina Jurčáková, ZŠ a MŠ Struhlovsko 

Mgr. Hana Gaďurková, MAS Hranicko 

Mgr. Eva Odstrčilová, ZŠ a MŠ Struhlovsko 

Mgr. Roman Šejda, ZŠ a MŠ Struhlovsko 

Mgr. Radomír Macháň, ZŠ a MŠ Struhlovsko 

 

Omluveni: 

Mgr. Petra Kuchařová, ZŠ 1. máje 

Mgr. Jan Bouchala, ZŠ a MŠ Šromotovo 

 

 

Program: 

1. Úvod, přivítání členů PS 

2. Vyhodnocení úrovně gramotností 

3. Spolupráce při vytváření vnitřních kontinuí škol 

4. Propojení škol v regionu, spolupráce 

5. Semináře  

6. Závěr  

 

Průběh jednání: 

1. Vedoucí pracovní skupiny přivítal přítomné, omluvil nepřítomné a poděkoval za účast. 

2. Úkol pro pracovní skupinu – vyhodnotit úroveň matematické gramotnosti v regionu. 

Úkol pro členy – doručit náměty možných způsobů vyhodnocení. Termín: do školení ke 

kontinuím MG, tj. do 6. 11. 2019 a příštího setkání.  

3. Diskuze nad možnostmi spolupráce při vytváření vlastních školních kontinuí: 

očekávaných výsledků učení v uzlových bodech vzdělávání. Úkol pro členy PS – doručit 



 

 

náměty možnosti spolupráce při utváření kontinuí a jejich zapracování do ŠVP. Termín: 

do školení ke kontinuím MG, tj. do 6. 11. 2019 a příštího setkání.  

4. Propojení škol v regionu, spolupráce. Vedoucí PS informoval členy o tom, že 

v dotazníkovém šetření vyjádřili respondenti zájem o scházení se a sdílení dobrých 

zkušeností jedenkrát za čtvrtletí. Chystá se tedy 1. setkání, které bude na základě 

převažujícího zájmu zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ.  

Úkol pro členy PS – doručit náměty možné spolupráce, např. při soutěžích, pro žáky 

v regionu, apod. Termín: do příštího setkání. 

5. Semináře, školení, workshopy. Vedoucí PS společně s Hankou Gaďurkovou informovali 

o připravovaných seminářích (workshopech) k představení kontinuí jednotlivých 

gramotností (MG – 6.11.2019 od 13:00 hod. na ZŠ Struhlovsko – pro členy PS účast 

prakticky povinná ☺, ČG – 24.10.2019, DG – 26.11.2019) vzniklých v průběhu realizace 

projektu PPUČ (Podpora práce učitelů), garanty těchto gramotností v uvedeném 

projektu. Úkol pro členy PS – doručit náměty na možná školení, workshopy, semináře 

přímo u nás v regionu. Termín: do příštího setkání.. 

6. Třetí schůzka proběhla jako vždy ve velmi přátelské, příjemné, podnětné a tvůrčí 

atmosféře. Poděkování za to patří všem zúčastněným členům. 

 

 

 

Zpracoval: Radomír Macháň 

 


