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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Matematická gramotnost 

Termín konání: pondělí 11. listopadu 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. Dotazníkové šetření 

3. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájil David W. Novák, který přivítal přítomné členy a představil pro-
gram jednání. Z jednání PS byl s vědomím přítomných pořízen audiozáznam pro potřeby zápisu a fotodokumenta-
ce pro potřeby dokladování. Zápisem byl pověřen David W. Novák, jeho ověřením Libor Lepík. 

INFORMACE O PROJEKTU 

David W. Novák krátce informoval přítomné o aktivitách, které v projektu proběhly od posledních jednání PS. 
Pozval přítomné ke shlédnutí a sledování fotogalerii aktivit projektu Místní akční plán Frýdek-Místek (I a II), která 
visí zde: https://www.zonerama.com/mapfm. 

https://www.zonerama.com/mapfm
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

David W. Novák v prezentaci seznámil přítomné s předběžnými výsledky dotazníkového šetření, které se uskuteč-
nilo na školách v období od února 2019, v oblasti matematické (pre)gramotnosti a rozvoje potenciálu každého 
dítěte, resp. žáka. Zdůraznil, že dotazníkové šetření by mělo především přinést informace pro rozvoj vzdělávání 
a výchovy v regionu, např. pro rozvoj aktivit spolupráce, metodických klubů a PS v jednotlivých oblastech jejich 
působnosti. 

Předběžná verze závěrečné zprávy z šetření bude PS v jednotlivých oblastech jejich působnosti poskytnuta 
nejpozději v lednu 2020 k připomínkování a komentářům. Konečná verze závěrečné zprávy nebude obsahovat 
individuální údaje propojené s jednotlivými školami, a to z praktických důvodů (přiměřenost rozsahu závěrečné 
zprávy) a z důvodu slibu anonymity, který byl školám dán při spuštění dotazníkového šetření. Tyto údaje se však 
neztratí a budou k dispozici (na dotaz) u realizačního týmu projektu pro potřeby aktivit spolupráce, metodických 
klubů a PS. 

OSTATNÍ 

Další jednání PS se uskuteční 2. března 2020 od 14:00 v Gymnáziu a střední odborné škole, Frýdek-Místek, Cihel-
ní 410, učebna matematiky (SAKO). 

Na jednání PS plynule navázalo setkání metodického klubu matematiky. 

ZÁVĚR 

David W. Novák poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání PS. 

 

 

Zapsal: David W. Novák 

Ověřil: Libor Lepík 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Matematická gramotnost 










