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Záznam 

ze společného setkání pracovních skupin 
 
 
Den a místo setkání: v pondělí 10. září 2018, v 14:00 hodin 

velká zasedací místnost Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem,  
Příční 405, přízemí 

 
Program setkání:  
 

1. Zahájení, představení hosta, členové skupin, změny, Ing. Zelená 
2. Místostarosta města, krátký proslov, Mgr. Vojta 
3. ŘV, SR, AP, aktuálně o projektu MAP II – Mgr. Víchová, J. Štěpánková 
4. Harmonogram 2018-2021 
5. K diskuzím na PS: WEB a Infopanely 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6. Mnemotechniky pro lepší paměť, Mgr. Fruhwirtová 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Práce v jednotlivých skupinách, povede vedoucí skupiny 
8. Závěr 

 

 
Přítomni:    viz prezenční listina   
 
 
Realizační tým MAP II: Ing. Zelená, manažerka 

J. Štěpánková, koordinátorka 
 

 
Host:    Mgr. Josef Vojta 

Mgr. Eva Fruhwirtová 
  



Město Bystřice nad Pernštejnem 
  Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem 

Místní akční plán II rozvoje vzdělávání 

 

 
         MAP  II  rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577 

2 
 

Zápis vedoucí PS MG č. 03/09_2018 
 

 

Téma: Podzimní novinky MAP II 

Vypracovala: Mgr. Pavel Špaček 

Termín další schůzky:  14.11.2018 ve 14:30 na MěÚ v Bystřici nad Pern., 3. patro zasedací 
místnost 

 

Reflexe 
na  setkání PS  

Další sezení začalo trochu netradičně společným setkáním všech pracovních 
skupin a programem zaměřeným na aktuality z projektu MAP II. Společná část 
pak byla zakončená dílnou „Mnemotechniky pro lepší paměť“ od Mgr. 
Fruhwirtové. Poté už pokračovala každá skupina samostatně a my se věnovali 
zejména ujasnění si významu naší skupiny v rámci projektu, možnostem, které 
máme a návrhům na podporu matematické gramotnosti na všech stupních 
vzdělávání. 

Námět ke 
zpracování a 
příprava na 
další setkání: 
 

Frekvence setkávání – zatím zůstává 1× za dva měsíce. 
- vedoucí skupiny vytvoří formulář na termíny schůzek 

Popřemýšlet nad možnostmi, jak a čím podpořit matematickou gramotnost na 
všech stupních. 

Vytvoření webových stránek pro učitele matematiky (odkazy na zajímavé 
webové stránky, projekty, výukové programy, náměty do hodin...). 

Návrh témat a 
okruhů do 
programu na 
další setkání 

Burza učebnic a výukových materiálů. 
Každoroční setkávání učitelů matematiky spojené s praktickými workshopy 
(kolik dní, kde, lektoři, téma...) → zacílit na březen 2019. 

Návrh aktivit a 
opatření pro 
PS financování 
k diskuzi 

- PhDr. Michaela Kaslová (seminář, workshop MG pro MŠ a oba stupně ZŠ) 

- lektor do MŠ na využití interaktivních tabulí 

- každoroční setkávání učitelů matematiky spojené s praktickými workshopy, 

ukázkami (burzou) pracovních sešitů, výukových programů… →  cca březen 

2019 

Poznámky a 
připomínky 
ostatních 
členů skupiny 

Moncmanová 
- podpora mimovýukových akcí pro žáky na podporu matematické    

  gramotnosti a zvýšení motivace (např. doučování, projektové dny,  

  kroužky, …..), podpora  práce se žáky se zájmem o mat. 

- rozvoj technického a materiálního zabezpečením pro rozvoj MG ve školách.      

  Nákup aktuální literatury a multimédií pro rozvoj MG - obohacování využití    

  interaktivních médií, informační a komunikačních technologií v oblasti   
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  rozvoje MG.  

 

- rozvoj materiálně technických podmínek pro rozvoj matematické   

  gramotnosti mimo školu (exkurze, výstavy, tematické programy, apod.). 

- provázanost s rodinou -  vzdělávání rodin (motivace), matematická        

  a finanční gramotnost (semináře…) 

- podpora přechodu dětí mezi stupni vzdělávání – MŠ x ZŠ, ZŠ x SŠ. 

- vytvoření regionálního centra pro rozvoj matematické gramotnosti v MŠ  

  a ZŠ????, organizované zajištění výměny zkušeností v oblasti matem.    

  gramotnosti a pregramotnosti (návštěvy škol…) 

 

 

-  

 
  


