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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Matematická gramotnost 

Termín konání: pondělí 2. března 2020, 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. Analýza 

4. Strategický rámec priorit 

5. Aktivita spolupráce 

6. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájil David W. Novák, který přivítal přítomné členy, a představil pro-
gram jednání. Z jednání PS byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace pro potřeby dokladování. 
Zápisem byla pověřena Zdeňka Platošová, jeho ověřením Libor Lepík. 
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INFORMACE O PROJEKTU 

David W. Novák krátce informoval přítomné o aktivitách, které v projektu proběhly od posledních jednání PS. 

Dále pak: 

 průběžně probíhají aktivity spolupráce z ročních akčních plánů 2018, 2019 i 2020 
 probíhá aktualizace dokumentů MAP 
 probíhají workshopy pro rodiče s logopedem na MŠ 
 probíhá předávání informací ze systémových projektů a NPI ČR 

Plánované aktivity: 

 aktualizace analýzy 
 aktualizace strategického rámce priorit 

11. března 2020 – ZŠ Dobrá – Setkání výchovných poradců a kariérových poradců – sdílení zkušeností s MAP 
Třinec 

3. září 2020 – ZŠ Baška – Festival přírodovědné inspirace (za školu 2 pedagogové) 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

David W. Novák představil hlavní zjištění dotazníkového šetření, jehož výstupy v oblasti matematické gramotnosti 
byly zaslány jako podklad pro jednání. 

Výstupy dotazníkového šetření dle doporučení PS budou předány na ministerstvo, NPI ČR a NS MAS ČR (PS Vzdě-
lávání), tak aby mohly sloužit jako podklad pro připravované výzvy MŠMT. 

Diskuse k výstupům dotazníkového šetření: 

 Velký význam předávání informací, vzájemné inspirování škol v rámci metodických klubů (zachování, rozší-
ření). 

 Libor Lepík spolupracuje s vysokými školami – finanční problém – chybí peníze – MAP by mohl hradit 
přednášky na metodických klubech (minikonference). 

 Lucie Butkovová uvedla, že myšlenkové mapy byly pro ni přehlednější, PS by mohla i nadále 

s myšlenkovými mapami pracovat, po ukončení analýzy David W. Novák všechny mapy zašle členům PS. 
 Proběhla diskuze k plánovanému druhému dotazníkovému šetření na školách (způsob realizace). 
 David W. Novák požádal Libora Lepíka o dva odstavce své interpretace k výsledkům dotazníkového šetření. 

ANALÝZA 

Byla představena struktura analýzy, aby PS mohla posoudit, které části je třeba aktualizovat. Záměr realizačního 
týmu – zjednodušit co nejvíce a aktualizovat kompletně až ke konci projektu. PS se shodla, že některé části není 
potřeba nyní (a opět po roce) aktualizovat. 
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STRATEGICKÝ RÁMEC PRIORIT 

David W. Novák představil koncepci aktualizace strategického rámce priorit. Záměrem realizačního týmu je jeho 
strukturu podstatně zjednodušit. Do působnosti PS tak spadne jedna priorita a stejnojmenný cíl: Matematická 
gramotnost. K této prioritě a cíli jsou pro inspiraci přiloženy základní typy projektů, které vychází z provedeného 
dotazníkového šetření. Podklady k této prioritě a vize byly členům PS rozdány k prostudování s tím, že případné 
návrhy mohou členové zasílat Davidu W. Novákovi. 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Zdeňka Platošová představila aktivity spolupráce, které PS řeší, proběhla diskuze k aktuálnímu průběhu aktivit: 

 Zlatá CIHLA a Zlatá cihlička – dva ročníky za sebou, dva ročníky před sebou, zvážit téma workshopu pro 
pedagogy na příštím ročníku na podzim 2020 

 Beskydský korespondenční seminář – aktivita má zpoždění, nyní připraveny úlohy, bude zasláno 
v nejbližších dnech na školy, příprava pozvánky s instrukcemi (úkol Zdeňky Platošové – zaslat Liboru Lepí-
kovi pozvánku s logolinkem) 

 Metodický klub matematiky – stanovené 3 termíny (březen, duben, květen 2020) 

 Metodický klub polytechniky – stanovené 3 termíny (březen, duben, květen 2020) 
 Projekt stavby domu – proběhla úvodní schůzka partnerů, jsou nakoupeny stavebnice 

PS zřejmě další aktivitu spolupráce již předkládat nebude, bude se zaměřovat na aktivity metodického klubu. 
Z toho důvodu příští setkání PS naplánováno na 18. května 2020, kdy proběhne i metodický klub matematiky. 

OSTATNÍ 

PS se shodla, že se v budoucích aktivitách i nadále zaměří na práci s nadanými dětmi, které se aktivně nevyhle-
dávají na školách a nevěnuje se jim dostatečná péče. 

ZÁVĚR 

Na závěr byl stanoven termín dalšího zasedání 18. 5. 2020 v 14:00, učebna SAKO. 

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

 

 

Zapsala: Zdeňka Platošová 

Ověřil: Libor Lepík 
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PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Matematická gramotnost. 

Strategický rámec priorit (výběr pro oblast matematické gramotnosti). 


