
 

 

Zápis z jednání Pracovní skupiny 

pro rozvoj matematické gramotnosti v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum a čas konání:  3. 12. 2019 od 15:30 hodin 

Místo konání:   zasedací místnost MAS ORLICKO, z. s. 

Přítomni:   PhDr. Simona Mikysková (ZŠ Jablonné nad Orlicí) 

Mgr. Yvona Franková (Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí) 

   Mgr. Veronika Výborná (MAS ORLICKO, z.s.) 

Mgr. Adéla Bednářová (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

Omluveni:  Mgr. Věra Říčařová (Střední škola a základní škola Žamberk) 

Mgr. Veronika Peteráčová (Lesní klub Strom života Letohrad) 

Mgr. Roman Nožka (ZŠ Letohrad, U Dvora) 

    

Mgr. Veronika Výborná přivítala všechny přítomné a zahájila jednání v 15:30 hodin. V úvodní části 

jednání seznámila přítomné s programem jednání: 

1. Aktualizace opatření priorit a cílů MAP  

2. Aktivity spolupráce, sběr (vč. plánu práce) 

3. Náměty pro aktivity budování znalostních kapacit  

4. Data dalších jednání 

 

1. Aktualizace opatření priorit a cílů MAP 

• Mgr. Výborná představila význam dlouhodobých opatření a cílů pro projekt MAP. Dlouhodobá 

opatření navazují na vydefinované priority a cíle. Hlavním úkolem dlouhodobých opatření je 

stanovit oblast aktivit a základních námětů, která budou jednotlivá dlouhodobá opatření 

naplňovat. Na tyto dlouhodobá opatření pak navazují konkrétní aktivity škol a aktivity spolupráce. 

• Pracovní skupina v rámci této části jednání provedla revizi dlouhodobých opatření vydefinovaných 

v rámci projektu MAP I. Členové se dohodli na těchto výstupech: 

o Priorita č. 1 



 

 

▪ Cíl 1.1, 1.2, 1.3, 1. 4 – beze změny; 

o Priorita č. 2 

▪ Cíl 2.4 – beze změny; 

▪ Cíl 2.1 – úprava formulace dlouhodobého opatření 2.1.4 na Podpora vybavení 

ZŠ – modernizace, Montessori pomůcky, mobilní nábytek, obnova učebnic, ICT 

vybavení, SW pro výuku žáků s SVP; 

▪ Cíl 2.2 – úprava formulace dlouhodobého opatření 2.2.3 na Podpora nových 

metod rozvoje pedagogů – stáže včetně zahraničních, supervize, sdílení 

mentoring, tandemová výuka; 

▪ Cíl 2.3 – vypuštění dlouhodobého opatření 2.3.2; úprava formulace 

dlouhodobého opatření 2.3.3 na Vymezení školní zralosti – jednotný výklad + 

následná péče; úprava formulace dlouhodobého opatření 2.3.4 na Podpora 

vzájemného setkávání pedagogů MŠ a ZŠ, příp. spadových škol – komunikace 

o očekávaných výstupech, následná komunikace o možnostech a přístupech 

ke konkrétnímu dítěti nebo žákovi. 

o Priorita č. 3 

▪ Cíl 3.1, 3.3 – beze změny; 

▪ Cíl 3.2 – opatření 3.2.3 úprava formulace na Podpora posílení praktických 

nácviků (ne ukázky, aktivita dětí a žáků). 

o Priorita č. 4 

▪ Cíl 4.1, 4.2, 4.3 – beze změny. 

o Priorita č. 5 

▪ Cíl 5.1, 5.2, 5.3 – beze změny; 

o Priorita č. 6 

▪ Cíl 6.1, 6.2 – beze změny. 

 

2. Aktivity spolupráce, sběr (vč. plánu práce) 

• Mgr. Výborná seznámila přítomné s aktuální fází realizace projektu. V současné době je 

zpracováván seznam neinvestičních aktivit. Tato část navazuje na Strategický rámec MAP a vytváří 

sborník neinvestičních aktivit, které se v území MAP realizují.  



 

 

• Mgr. Výborná vysvětlila rozdíl mezi aktivitami škol a aktivitami spolupráce.  Tyto aktivity naplňují 

výše zmíněný sborník neinvestičních aktivit. Z těchto aktivit je dále tvořena implementační část 

projektu.  

• V současné době probíhá v území sběr aktivit spolupráce, které jsou sbírány přes elektronický 

dotazník uvedený na tomto odkaze: https://forms.gle/dLMxY9tobPHVjueJ9.  

• Členové pracovní skupiny zpracovali přehled konkrétních aktivit spolupráce: 

o Spolupráce ZŠ a SŠ;  

o OEZ a ZŠ (robotika); 

o Matematické kavárny (ZŠ Klášterec + rodiče); 

o Abeceda peněz – Česká spořitelna (zapojené ZŠ Jablonné nad Orlicí, Králíky, 

Žamberk); 

o Agrokroužek + ukázková školní zahrada (pěstování různých plodin) – ZŠ 

Klášterec; 

o Projektový týden – příprava jarmarku – ZŠ Jablonné nad Orlicí + Dřevotvar + 

klub seniorů; 

o Dědečkova dílna;  

o Spolupráce H-mat – lektorování, materiální výbava (ZŠ Jablonné nad Orlicí); 

o Spolupráce škol s firmou Bühler Žamberk – vzdělávání učitelů, materiální a 

metodická podpora; 

o ZŠ Králíky + SOU opravárenské Králíky + firma Lanškroun – vybavení dílny + 

vedení kroužku; 

o Spolupráce ZŠ Jablonné nad Orlicí + Isolit Bravo – technický kroužek. 

 

3. Náměty pro aktivity budování znalostních kapacit 

• Mgr. Výborná seznámila přítomné s jednorázovými aktivitami, které jsou v rámci projektu MAP 

realizovány (ukázkové hodiny, workshopy, kulaté stoly). Zprávy z těchto aktivit jsou zveřejňovány 

na webu projektu https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/budovani-znalostnich-kapacit-a-

sdileni-zkusenosti. 

• Posledním úkolem, který členové pracovní skupiny zpracovávali byla reflexe témat vhodných pro 

jednorázové aktivity. Členové přišli s těmito náměty: 

o Workshop – matematické kavárny; 

o Seminář – aktivizační metody v učení (JOB – pí. Mončeková, p. Dlabola); 

https://forms.gle/dLMxY9tobPHVjueJ9
https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/budovani-znalostnich-kapacit-a-sdileni-zkusenosti
https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/budovani-znalostnich-kapacit-a-sdileni-zkusenosti


 

 

o Ukázková hodina – matematika Hejného 2. stupeň (Jablonné). 

Mgr. Výborná poděkovala všem přítomným a ukončila jednání v 17:30.  

Termín příštího jednání PS pro rozvoj matematické gramotnosti proběhne 10. března 2020 od 16:00 

v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. v Žamberku. 

 

Zapsala: Mgr. Adéla Bednářová 


