Zápis z jednání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti
MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II

Datum a čas konání:

19. 11. 2019, od 15:00 do 17:00 hodin

Místo konání:

Obecní úřad České Libchavy

Přítomni:

Mgr. Veronika Vaňousová (ZŠ a MŠ Libchavy)
Bc. Andrea Tenenková, DiS. (MŠ Česká Třebová, U Koupaliště)
Mgr. Zdeňka Krejčová (ZŠ Dolní Dobrouč)
Mgr. Adéla Bednářová (MAS ORLICKO, z.s.)
Bc. Lucie Osuská (MAS ORLICKO, z.s.)
Mgr. Veronika Výborná (MAS ORLICKO, z.s.)

Omluveni:

Mgr. Petr Knob (ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků)

Mgr. Bednářová přivítala všechny přítomné, poděkovala pí. Applové za poskytnutí prostor, pozvala
přítomné na plánované akce v rámci MAP a zahájila jednání v 15:00.
Nejprve představila program dnešního jednání, který byl následující:
1. Teoretická část: rozdíl mezi aktivitami škol a aktivitami spolupráce
2. Praktická část: Co vše může být aktivita spolupráce?
Následně vznesla Mgr. Bednářová dotaz, zda mají přítomní členové nějaký tip na nového člena PS MG,
který by byl pro skupinu přínosný, neboť navržená pí. Chaloupková z časových důvodů účast odmítla.
Dále Mgr. Bednářová prošla se členy PS web maporlicko.cz, kde jsou již zveřejněné aktuální výzvy pro
školy a příklady dobré praxe, pro jejichž sběr vytvářeli členové PS strukturu formuláře.

1.

Teoretická část: rozdíl mezi aktivitami škol a aktivitami spolupráce
➢ Hlavním rozdílem je to, že v aktivitě spolupráce musí být více aktérů zapojených na aktivní
rovině (nestačí, aby žákům přijel na ZŠ někdo přednášet). V aktivitách spolupráce jsou zapojené
subjekty aktivní, nestačí proto pasivní rovina spolupráce.
➢ Mgr. Bednářová představila vzorový příklad aktivity spolupráce a ukázala na něm jednotlivé
důležité prvky.

➢ Možné zdroje financování jednotlivých aktivit spolupráce bude následně vyhledávat Pracovní
skupina pro financování.
2.

Praktická část: Co vše může být aktivita spolupráce?
➢ Ve druhém bodě jednání členové pracovní skupiny hledali různé příklady aktivit spolupráce,
které se týkají matematické gramotnosti a polytechniky. Mgr. Bednářová během této části
odpovídala na různé dotazy vyplývající z konkrétních situací a upřesňovala, zda a v jakém
případě se jedná o aktivity spolupráce a kdy pouze o aktivitu školy.
➢ Při hledání aktivit spolupráce se členové PS zaměřovali na tyto dva hlavní body: 1.) kdo je do
aktivity zapojen, 2.) stručný popis aktivity.
➢ Seznam aktivit spolupráce týkající se matematické gramotnosti a polytechniky:
o

o

Autohrátky/Technohrátky/Zdravohrátky
▪ SŠ automobilní UO + ZŠ; SOU Žamberk + ZŠ; SOU Letohrad + ZŠ; …
▪ SŠ připraví dílny, stanoviště, žáci ZŠ přijedou a plní úkoly
Přírodovědný projektový den (SOU Chroustovice)
1. SOU + ZŠ (8. a 9. ročník)
2. Aktivity na jednotlivých stanovištích dané SŠ, kde žáci ZŠ plní úkoly týkající se
vyučovaných oborů

o

Městské muzeum ÚO
1. ZŠ, MŠ + Městské muzeum
2. Kreativní dílny pro žáky

o

Preventivní program
1. SZŠ UO + ZŠ/MŠ
2. akce s názvem Zdravé zuby

o

Výstavy
1. ČČK + ZŠ/MŠ
2. Vánoční + velikonoční výstavy

o

SŠUP UO
1. učitelé + žáci + studenti + ZUŠ Region
2. Workshopy, příměstské tábory, …

o

Spolupráce s firmou Bühler Žamberk
1. Bühler + ZŠ/SŠ
2. Dny otevřených dveří, Techné, polotovary do škol

o

Myslivecké sdružení
1. myslivecké sdružení + MŠ
2. sběr přírodních produktů, přednáška, výlet do lesa

o

POKOS, hasiči, policie
1. armáda ČR + učitelé + žáci + policie + hasiči
2. Prezentace AČR + příprava k obraně státu, „branný den“

o

Matematické soutěže
1. žáci + učitelé + zadavatelé + organizátoři
2. podpora talentu

o

Česká spořitelna – finanční gramotnost
1. žáci + učitelé + rodiče + ČS
2. rozvoj matematické a finanční gramotnosti

o

Projektový den mimo školu
1. žáci + učitelé + odborník
2. vhodně zvolená aktivita

o

Projektový den ve škole (vícečetné návštěvy v MŠ)
1. ZŠ/MŠ + malá technická univerzita
2. plnění úkolů, praktické ukázky

o

Tvořivé dílny
1. rodiče/prarodiče + děti MŠ/ZŠ + učitelé
2. Společné tvoření (sezónní) dle tématu

Příští jednání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti proběhne 16. ledna 2020
Zapsala: Bc. Lucie Osuská

