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Zápis vedoucí PS MG č. 07/09_2019 
 

 

Téma:  Září – měsíc gramotností 

Vypracoval: Mgr. Pavel Špaček 

Termín další schůzky: listopad 2019/neupřesněno 

 

Program 
setkání  

1. WORKSHOP:  

Preventivní programy v oblasti kyberšikany, Mgr. David Kudrna,  

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

 

2. vlastní program pracovní skupiny  

 

Body 
k jednání 
skupiny 

1. Informace z PS financování/srpen 2019 
Zpráva je přiložena v mailu, shrnutí: 

∙ nebude hrazena doprava na žádné KA4 pro žáky ani pedagogy 

∙ akce budeme zajišťovat s minimem prostředků 

∙ proinvestovány cca 2. mil Kč, velký počet účastníků na nabízených 
aktivitách 2018-2019 

∙ další zdroje financování: šablony, projekty Erasmus+, zřizovatelé,    
Kraj Vysočina 

2. Realizační tým upozorňuje na: 
∙ blížící se aktualizace Strategického rámce, schvalování v říjnu 2019, 

návrhy za školy předat přes ředitele zřizovateli, následně do 
dokumentu/aktualizovat také všechny realizované akce či akce 
v realizaci, do konce září 2019 projednat na školách 

∙ revize a aktualizace SWOT 3 analýzy, diskuze, prioritizace. 

∙ cíle a jejich opatření 
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3. Podpora a rozvoj inkluzivního vzdělávání 
∙ od srpna 2019 spolupracuje Město Bystřice nad Pernštejnem/MAP II  

s Úřadem vlády, odborem pro sociální začleňování v oblasti inkluze, 
v září bude podepsáno Memorandum o spolupráci a následně 
stanoven Harmonogram aktivit 

 

Námět ke 
zpracování a 
příprava na 
další setkání: 
 

 
SWOT-3 analýza: 

∙ diskuze k psaným komentářům, viz domácí prázdninový úkol 

 

Návrhy na 
další setkání 

1. Sestavení zajímavého programu pro pedagogy – termín, společně 
s konferencí ředitelů škol? 

2. Tandemová výuka matematiků, výměna zkušeností, spolupráce škol – 
jak na to? 

Diskuze 

Alternativní metody výuky matematiky 
Maturita z matematiky 

Poznámky a 
připomínky 
ostatních 
členů skupiny 

 

 

 

 


