
 

 

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ PS PRO ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI 

uskutečněného v úterý 2. 6. 2020 od 13:00 do 15:30 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 

Mgr. Jan Bouchala, ZŠ a MŠ Šromotovo 

Omluvena: 

Mgr. Petra Kuchařová, ZŠ 1. máje 

 

 

Program: 

1. Úvod, přivítání členů pracovní skupiny (dále jen PS). 

2. Připomenutí analýz stavu a potřeb v regionu (popisu potřeb škol, SWOT-3 analýzy…). 

3. Aktualizace hlavních problémů - popis příčin a návrh řešení až do roku 2023 (jako 

východisko pro stanovení priorit do strategické části akčního plánu). 

4. Aktualizace vize. 

5. Návrh aktualizace priorit rozvoje vzdělávání. 

6. Závěr  
 

Průběh jednání: 

1. Společné setkání všech pracovních skupin. Hlavní manažerka projektu MAP II přivítala 

všechny přítomné a poděkovala za účast. Připomenula hlavní cíle projektu MAP II a 

seznámila účastníky s programem. 

2. Všechny pracovní skupiny si připomenuly v uplynulém období sestavené analýzy ze 

získaných dat a jednání ředitelů či PS. Připomenuly si také SWOT-3 analýzy. 

3. V hlavní části setkání debatovali účastníci nad hlavními problémy, které vzdělávání 

v regionu směrem k jednotlivým skupinám provázejí. Při představení problémů, se 

kterými se členové jednotlivých skupin ve svých oborech potýkají, došlo 

k očekávanému zjištění, že jsou společné prakticky pro všechny skupiny. Tím hlavním 



 

 

problémem je nedostatek času pedagogických pracovníků pro kvalitní výuku a přípravu 

na ni z důvodu nadměrného množství administrativních prací či nepřímé činnosti nebo 

účast v řadě souběžně běžících projektů.  

4. V další části vyjádřili přítomní shodu nad zněním aktualizované vize. 

5. Také návrh aktualizace priorit rozvoje vzdělávání se setkal se souhlasným přijetím.  

6. Šestá schůzka proběhla ve velmi přátelské, příjemné, podnětné, tvůrčí a pracovní 

atmosféře. Díky novému formátu a společným aktivitám všech PS byla velmi zajímavá 

a přinesla řadu zajímavých a přínosných podnětů. Poděkování za to patří všem 

zúčastněným členům, ale především hlavní manažerce, která celé setkání skvěle 

moderovala a vedla. 

 

 

 

Zpracoval: Radomír Macháň 

 


