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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Matematická gramotnost 

Termín konání: pondělí 13. května 2019, od 14:00 hod. 

Místo konání: Gymnázium a střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, 
učebna matematiky (SAKO) 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Aktivity spolupráce 

3. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájila Zdeňka Platošová, která přivítala přítomné členy a představila 
program jednání. Z jednání PS byl s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace pro potřeby dokladování. 
Zápisem byla pověřena Krystyna Nováková, jeho ověřením Libor Lepík. 

INFORMACE O PROJEKTU 

Zdeňka Platošová krátce informovala přítomné o aktivitách, které na projektu proběhly od posledních jednání PS: 
o proběhnuvším dotazníkovém šetření a jeho aktuálním vyhodnocování a průběžně připravovaných a realizova-
ných aktivitách spolupráce. 
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AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Zdeňka Platošová připomněla podmínky podpory aktivit spolupráce pro případnou aktualizaci ročního akčního 
plánu 2019 a přípravu ročního akčního plánu 2020. Každá PS má pro potřeby „svých“ aktivit spolupráce alokováno 
150 000 Kč za podmínky, že z ní (z každé) vzejde jedna polytechnická a jedna jiná mimoškolní aktivita spolupráce 
pro děti. Sběrem námětů na mimoškolní aktivity a další aktivity spolupráce byl na minulém jednání PS pověřen její 
vedoucí, Libor Lepík. 

Libor Lepík informoval přítomné, že v mezidobí od posledního jednání PS neobdržel žádné náměty. Zdeňka Plato-
šová uvedla, že nepřítomná Karla Peterková má připraven námět na aktivitu spolupráce, ale bohužel se dnes 
omlouvá, že na jednání nedorazí. Krystyna Nováková doplnila, že její návrh může být probrán v jiné PS, případně 
bude zaslán této PS na vědomí či k připomínkám. 

Zdeňka Platošová uvedla, že tímto jednáním se uzavírá možnost aktualizace ročního akčního plánu 2019 a přípra-
va ročního akčního plánu 2020. Buď se PS na místě rozhodne o přípravě konkrétních mimoškolních aktivit spolu-
práce a v druhém sledu ostatních aktivit spolupráce, nebo bude v těchto ročních akčních plánech bez aktivit 
(kromě již běžících). 

Libor Lepík představil svůj návrh na mimoškolní aktivitu spolupráce pro děti. 

Beskydský korespondenční seminář 

 S námětem přišli studenti druhého ročníku (střední školy). Spolupracující školy zatím nebyly osloveny. 
Po krátké diskusi PS ustálila další parametry aktivity. 

 Doba realizace: říjen 2019 až červen 2021 (max. do konce roku 2021). 
 Bude určeno pro žáky 5.a 6. třídy a dále pro žáky 7.a 8. třídy. 
 Součástí rozpočtu budou odměny pro zpracovatele zadání (realizační tým ověří možnost odměňování stu-

dentů středních škol), garanta / řešitele (Libor Lepík) a cen do soutěže. Na závěr bude realizována exkurze 
(k organizaci se přihlásil Tomáš Chrobák). 

Krystyna Nováková dodala, že s ohledem na blížící se limit na dopravu, bude případně výše výdajů na dopravu 
krácena PS Zázemí, případně přímo řídícím výborem. 

Zdeňka Platošová upozornila, že je potřeba aktivitu popsat v předepsané formuláři, tak aby bylo možno předložit 
PS Zázemí a řídicímu výboru ke schválení (27. září 2019). 

Další mimoškolní aktivity pro děti nebyly předloženy. Lucie Butkovová připravuje se starostou Paskova a Mirosla-
vem Lyskem aktivitu pro PS Region. Aktivita bude prolínat dřevěnou architekturu, tradiční povolání a polytechniku 
(dílny). Kristýna Šircová a Libor Lepík představí aktivitu v polytechnice v PS Profese. 

V navazující diskusi zaznělo následující: 

 Lucie Butkovová konstatovala, že největší položkou aktivit spolupráce je doprava. Problém je s nalezením 
vhodného dodavatele. 

 Kristýna Šircová uvedla, že má dobré zkušenosti ČSAD Vsetín. 
 Realizační tým ověří cenu u ostatních dopravců, kteří již MAS Pobeskydí fakturovali. 

Další aktivity pro inspiraci: 

 Festival přírodovědné inspirace: pedagog připraví workshop pro ostatní pedagogy (Tomáš Chrobák 
se zúčastnil aktivity v Českém Těšíně; možná spolupráce s Monikou Hlušákovou, která spolupracuje 
se základní školou Baška). 

 Pracovní workshop pro fyzikáře: Libor Lepík každoročně připravuje pro fyzikáře z celého Česka. Jedná 
se o aktivitu v pátek odpoledne (workshop) a sobotu (exkurze). Exkurze by byla do Wieliczki. Krystyna No-
váková upozornila, že zahraniční cesty nejsou v projektu možné. Proplaceny by byly pouze náklady za pá-
teční workshop. 

Zdeňka Platošová dodala, že obě uvedené aktivity pro pedagogy by mohly být součástí metodického klubu 
polytechniky (či dalších metodických klubů) a stačilo by navýšit rozpočet metodického klubu. 

Krystyna Nováková a Zdeňka Platošová upozornily, že aktuální potřeba v projektu je po aktivitách pro děti. Ostat-
ní nové aktivity budou realizovány, pokud v rozpočtu zůstanou prostředky (celkem 150 tis. Kč na PS). Ukazuje se, 
že aktivit už je hodně a snahou projektu do budoucna není zahlcovat pedagogy a žáky aktivitami, ale být nápo-
mocni k rozvoji vzdělávání. 
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OSTATNÍ 

Další jednání PS se uskuteční 9. září 2019 od 14:00 v Gymnáziu a střední odborné škole, Frýdek-Místek, Cihelní 
410, učebna matematiky (SAKO). 

ZÁVĚR 

Zdeňka Platošová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS. 

 

Zapsala: Krystyna Nováková 

Ověřil: Libor Lepík 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Matematická gramotnost 










