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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Matematická gramotnost 

Termín konání: pondělí 22. února 2021, od 14:00 hod. 

Místo konání: distanční forma, platforma ZOOM 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Aktualizace analýzy a strategického rámce priorit 

3. Aktivity spolupráce 

4. Vzdělávací aktivity 

5. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájil David W. Novák, který přivítal (on-line) přítomné členy, a představil 
program jednání. Z jednání PS byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace (printscreny) pro potřeby 
dokladování. Zápisem byl pověřen David W. Novák, jeho ověřením Libor Lepík. 

INFORMACE O PROJEKTU 

David W. Novák a Zdeňka Platošová krátce informovali přítomné o aktivitách, které v projektu proběhly od posled-
ních jednání PS (viz prezentace, příloha zápisu). Byl schválen roční akční plán 2021, podle kterého v tomto roce 
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doběhnou dosud běžící aktivity spolupráce a vzdělávací aktivity. Všechno bude postupně směřovat k uzavření pro-
jektu Místní akční plán Frýdek-Místek II a již nyní probíhají přípravy navazujícího projektu Místní akční plán Frý-
dek-Místek III, který by měl být podán v březnu 2021. 

AKTUALIZACE ANALÝZY A STRATEGICKÉHO RÁMCE PRIORIT 

Ve zbývajícím čase určeném pro realizaci projektu mají být aktualizovány jeho základní dokumenty: analýza a stra-
tegický rámec priorit. Strategický rámec byl poctivě aktualizován v roce 2020 a v tomto kole aktualizace nedozná 
zásadních změn. Důkladnou aktualizací naopak projde analýza, a to ve všech jejích částech. Od PS se očekává 
především součinnost při aktualizaci: 

• kapitoly věnované jednáním PS, 
• souhrnné SWOT analýzy, 
• kapitoly věnované vymezení a analýze problémových oblastí. 

Dále se vítá jakákoli účast na aktualizaci ostatních kapitol dokumentu. 

Za účelem osvěžení analýzy David W. Novák poprosil přítomné o vyplnění ankety ke klíčovým slovům pro oblast 
matematické gramotnosti na platformě Mentimeter. Klíčová slova se zaměřovala na identifikaci hlavních výzev, 
kterým tato oblast v současnosti čelí (problémů, příležitostí), hlavních nástrojů (aktivit, projektů), klíčových pro její 
rozvoj, a hlavních aktérů jejího rozvoje. 

Vzniklá mapa je přílohou zápisu. 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Zdeňka Platošová rekapitulovala aktivity spolupráce spadající do působnosti PS: 

• Zlatá CIHLA a Zlatá cihlička: další ročník je připraven a měl by proběhnout v nejbližším termínu po návratu 
dětí do škol. Došlo k přerozdělení rozpočtu a převodu peněz na mzdové náklady místo občerstvení. 

• Metodický klub matematiky: pozvánky na setkání metodického klubu budou nadále posílány jak Liborem 
Lepíkem, tak realizačním týmem MAPu. Libor Lepík realizačnímu týmu pro tyto účely poskytne funkční odkazy 
na přihlášky, resp. vlastní setkání metodického klubu. Podobně se bude postupovat v případě metodického 
klubu polytechniky. 

• BESKOS (BESkydský KOrespondenční Seminář) pro žáky základních škol: podobně jako v předchozím pří-
padě: korespondence na školy bude nadále rozesílána prostřednictvím Libora Lepíka a realizačního týmu 
MAPu. Libor Lepík byl požádán o přeposlání e-mailu, kterým oslovil školy v prvním kole soutěže. 

• Projekt stavby domu: aktivita bude ukončena po splnění všech úkolů partnerských škol on-line formou, 
v dubnu a květnu 2021 bude sestavena komise a dětské práce budou vyhodnoceny. Stavebnice byly na školy 
již rozvezeny. 

V průběhu roku 2021 se bude diskutovat nad podobou ročního akčního plánu 2022, který nebude podpořen pro-
středky na implementaci. Členové PS mohou své návrhy zasílat Liborovi Lepíkovi (lepiklibor@post.cz) a v kopii 
Zdeňce Platošové (platosova@pobeskydi.cz). 

mailto:lepiklibor@post.cz
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VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

Přinejmenším do konce pololetí platí možnost uskutečnit vzdělávací akci podle výběru členů PS. Do konce dubna 
2021 lze náměty zasílat Liborovi Lepíkovi (lepiklibor@post.cz) a v kopii Zdeňce Platošové (platosova@pobeskydi.cz). 
V případě (alespoň plánovaného) nevyčerpání budou prostředky na vzdělávací aktivity PS odebrány. 

OSTATNÍ 

Termín a místo dalšího jednání PS budou upřesněny dodatečně. Neumožní-li epidemiologická situace prezenční 
jednání, pak se další jednání uskuteční na platformě ZOOM. 

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 

Pracovní skupina Matematická gramotnost (prezentace) 

Mapa klíčových slov k oblasti matematické gramotnosti 

mailto:lepiklibor@post.cz
mailto:platosova@pobeskydi.cz
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Prezenční listina 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Matematická gramotnost 

Termín konání: pondělí 16. listopadu 2020, od 13:00 hod. 

Místo konání: distanční forma, platforma ZOOM 

 

 

Jméno a příjmení Organizace a funkce 
Prezence 
(podpis) 

Souhlas1 
(podpis) 

Lenka Bury MAS Pobeskydí, z. s. Přítomna Viz samostatný dokument 

Lucie Butkovová 
Základní škola Paskov, okres Frýdek-Mís-
tek, příspěvková organizace 

Přítomna Viz samostatný dokument 

 
1 Souhlas se zpracováním osobních údajů. 
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Jméno a příjmení Organizace a funkce 
Prezence 
(podpis) 

Souhlas1 
(podpis) 

Petr Fikoczek 
Základní škola a Mateřská škola Dolní 
Domaslavice, okres Frýdek-Místek, pří-
spěvková organizace 

 Viz samostatný dokument 

Tomáš Chrobák 
Základní škola a Mateřská škola, Baška, 
příspěvková organizace 

Přítomen Viz samostatný dokument 

Libor Lepík 
Asociace malých debrujárů České repub-
liky, spolek 

Přítomen Viz samostatný dokument 

David Molitor 
Základní škola a mateřská škola Třano-
vice, příspěvková organizace 

 Viz samostatný dokument 

David W. Novák MAS Pobeskydí, z. s. Přítomen Viz samostatný dokument 

Karla Peterková 
Základní škola a mateřská škola Dobra-
tice, okres Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace 

 Viz samostatný dokument 

Zdeňka Platošová MAS Pobeskydí, z. s. Přítomna Viz samostatný dokument 

Kristýna Šircová Město Paskov  Viz samostatný dokument 
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Jméno a příjmení Organizace a funkce 
Prezence 
(podpis) 

Souhlas1 
(podpis) 
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Jméno a příjmení Organizace a funkce 
Prezence 
(podpis) 

Souhlas1 
(podpis) 

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Pracovní skupina
Matematická gramotnost

Zdeňka Platošová
David W. Novák
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Program

• Informace o projektu

• Aktualizace analýzy a strategického rámce priorit

• Aktivity spolupráce

• Vzdělávací aktivity

• Ostatní
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1: Informace o projektu



Co máme za sebou, před sebou a v sobě?

• Pracovní skupiny (probíhají)

• Příprava ročního akčního plánu 2021 (schváleno)

• Vyhodnocení ročního akčního plánu 2020 (probíhá)

• Aktualizace analýzy a strategického rámce priorit (čeká nás)

• Aktivity spolupráce (probíhají)

• Vzdělávací aktivity (probíhají)

• Příprava MAP III (probíhá)
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2: Aktualizace analýzy a strategického rámce priorit



Aktualizace analýzy a strategického rámce priorit

• Analýza z června 2016 (drobné aktualizace ke květnu 2020)

• Strategický rámec priorit z května 2020 (tehdy provedeny podstatné aktualizace)
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Aktualizace analýzy

• Vymezení a základní charakteristika území

• Socioekonomická analýza území

• Analýza strategických dokumentů

• Analýza dotazníkových šetření a minikonferencí

• Analýza jednání pracovních skupin

• Souhrnná SWOT analýza

• Vymezení a analýza problémových oblastí
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Aktualizace analýzy

• Zamyslete se nad oblastí matematické gramotnosti

• Jakým výzvám tato oblast v současnosti čelí (problémy, příležitosti)?

• Jaké hlavní nástroje (aktivity, projekty) jsou pro její rozvoj klíčové?

• Kdo jsou hlavní aktéři rozvoje této oblasti?
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3: Aktivity spolupráce

• Zlatá CIHLA a Zlatá cihlička

• Metodický klub matematiky

• BESKOS (BESkydský KOrespondenční Seminář) pro žáky základních škol

• Projekt stavby domu
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4: Vzdělávací aktivity
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5: Ostatní
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Dotazy, připomínky, diskuse



Více informací

• Webové stránky projektu: http://www.pobeskydi.cz/nase-projekty/map-frydek-mistek/

• Facebookový profil projektu: https://www.facebook.com/MAP.FM.II/

• Fotogalerie: www.zonerama.com/mapfm
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Zdeňka Platošová a David W. Novák

MAS Pobeskydí, z. s.

www.pobeskydi.cz

+420 705 166 871 a +420 732 123 903

platosova@pobeskydi.cz a novak@pobeskydi.cz

Děkujeme za pozornost
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