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Záznam 

z PS matematická gramotnost č. 02/06_2018 
 
 

Datum setkání:   4. 6. 2018 

 

Místo:     MěÚ Bystřice nad Pern., zasedací místnost, 3. patro 

 

Program setkání: 

1. Úvod, přivítání 

2. Konference ředitelů škol v ORP Bystřice nad Pernštejnem – diskuze nad 

tématy/viz příloha 

3. Akční plán jednotlivých škol 

4. Kodex školy – shrnutí k povinnému materiálu, následná diskuze části 4 

5. Reflexe na 1. setkání PS MG 

6. Diskuze 

7. Návrhy – burza učebnic, sdílený portál dobrých námětů 

8. Závě 

 

 

 

Přítomni:    Mgr. Špaček, vedoucí skupiny 

Mgr. Blajzeová 

Mgr. Blachová 

Mgr. Bartoňová 

Mgr. Moncmanová 

 

Realizační tým MAP II:  Ing. Zelená, manažerka 

J. Štěpánková, koordinátorka 
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Zápis vedoucího PS MG č. 02/06_2018 

Téma: Akční plány škol – návaznost aktivit 2018-2019 

Vypracoval: Mgr. Pavel Špaček  

 

Program 

setkání:  

 

1. Konference ředitelů škol v ORP Bystřice nad Pernštejnem – diskuze nad tématy/viz 

příloha  

2. Akční plán jednotlivých škol 

3. Kodex školy – shrnutí k povinnému materiálu, následná diskuze 

4. Kodex školy: Škola se aktivně podílí na plánování rovných příležitostí v místním akčním 

plánování/krajském akčním plánování.   

Popis kritéria: Škola poskytuje potřebné informace z uplatňování rovných příležitostí ve 

své organizaci a snaží se o zavádění potřebných změn do běžného chodu školy.  

4. Finanční gramotnost na školách  

5. Učebnice a výukové materiály – burza pro Matematiku a ČJ???  

6. Reflexe na výstupy z ostatních pracovních skupin  

http://www.bystricenp.cz/map?tab=pracovni-skupiny  

7.  Závěr  

Reflexe na 2. 

setkání PS 

MG/obecně 

Hlavním tématem druhého setkání bylo, kromě diskuze nad akčním plánem jednotlivých 

škol, seznámení všech členů s plánovanými aktivitami MAP. Ty byly představeny na 

konferenci ředitelů škol v ORP Bystřice nad Pernštejnem. U všech přítomných se nabídka 

aktivit setkala s pozitivním ohlasem. 

Dále jsme se věnovali problematice kyberšikany (zhlédnutí filmu a následná diskuze nejen 

o projektu https://www.seznamsebezpecne.cz), finanční gramotnosti a v neposlední řadě 

došlo i na učebnice a výukové materiály (např. burza učebnic, web 

http://www.realisticky.cz a další). 

Námět ke 

zpracování a 

příprava na 

další setkání: 

 

Vytvořit krátký dotazník pro učitele (které aktivity by uvítali v rámci matematické 

gramotnosti). 

Popřemýšlet o aktivitách v rámci aktualizace akčního plánu. 

Burza učebnic a výukových materiálů. 

Spolupráce se školami z jiných regionů. 

Formulace a 

připomínky  

Bez připomínek. 

http://www.bystricenp.cz/map?tab=pracovni-skupiny
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Návrh témat a 

okruhů do 

programu na 

další setkání 

Učebnice a výukové materiály pro výuku matematiky. 

Vytvoření metodického materiálu k matematické gramotnosti. 

Spolupráce s bankami v Bystřici n. P. (podpora finanční gramotnosti na všech stupních 

vzdělávání). 

Tipy na zajímavé lektory, spolupráce s GEG Uranium při podpoře aktivit směřujících k 

rozvoji matematické gramotnosti. 

Návrh aktivit a 

opatření pro 

PS financování 

k diskuzi 

Celodenní seminář pro učitele matematiky - setkání spojené s workshopy vedenými 

kolegy z praxe (výměna zkušeností, nápady do výuky, ukázky aktivit, moderních způsobů 

výuky…) - lektoři z celé republiky. 

Do aktivit MAPu zapojit spolek Usměváčci z.s. 

Semináře na téma finanční gramotnost (pro učitele i pro žáky). 

Subjektivní 

názor a 

zhodnocení 

setkání 

Příjemné, přátelské, inspirativní, smysluplné. Prostě setkání, které má pozitivní vliv na 

všechny zúčastněné a nutí je přemýšlet a hledat nové cesty. 

 

 


