
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 

1 
 

Zápis vedoucí PS MG č. 08/02_2020 
 

 

Téma:  Provázanost matematické a čtenářské gramotnosti 

Vypracoval: Ing. Zelená, Mgr. Pavel Špaček 

Termín schůzky: 3. 2. 2020 

Termín další schůzky: 22. 4. 2020, ZŠ Dolní Rožínka, od 14:30 

 

 

Program 
setkání  

Den a místo setkání: v pondělí 3. 2. 2020, v 14:30 hodin, velká zasedací místnost 
Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 1. patro 
¨ 
Program setkání:  

 Zahájení, přivítání hostů 

 Vstupy hostů 

 Příklady dobré praxe a náměty do výuky členů PS MG 

 Výsledky hodnocení evaluačních dotazníků z ledna 2020 

 Závěr 
 
hosté:  

 PaedDr. Nejedlá, ředitelka ZŠ Kameničky, matematik, členka PS MG za MAP 
II Nové Město na Moravě a PS financování/krátké představení stavebnic a 
výukových sad ze ZŠ Kameničky 

 Mgr. L. Chudobová, aktivní pedagog a člen PS ČG; člen Krajského 
metodického kabinetu matematiky a její aplikace Kraje Vysočina/krátký 
workshop na téma Matematika a český jazyk a literatura - aktivity a 
didaktické hry na propojení obou předmětů 
 

 Budeme rádi, pokud se toto setkání rozroste i o další kolegy, kteří by 
projevili zájem, nabídněte na školách. Zatím nebudu rozesílat pozvání na 
všechny ředitele, to až třeba někdy příště po vzájemné dohodě. 
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Body 
k jednání 
skupiny 

 

1. Realizační tým upozorňuje na: 

∙ evaluační zprávy z akcí, č. 5 

∙ evaluační zprávy pro členy PS a ŘV, pro ředitele škol, č. 4 

∙ spolupráce s Mikroregionem, s podniky v regionu Bystřicka 

2. Podpora a rozvoj inkluzivního vzdělávání v souvislosti s evaluačními 
dotazníky 

3. Konzultace priorit dokumentu  v MAP II – bude zaslána individuální 
práce 

 

PaedDr. 
Nejedlá 

Příklady dobré praxe 

Ukázky stavebnic 

Mgr. 
Chudobová 

SYPO 

Tipy a triky do výuky 

Námět ke 
zpracování a 
příprava na 
další setkání: 
 

 
∙ vedoucí PS – zhodnocení ev. Zprávy č. 4 

Do evaluace se zapojil zajímavý počet respondentů, z toho důvodu lze i jeho 
výsledky považovat za celkem vypovídající. Kladné hodnocení všech aktivit i 
celkové hodnocení jsou důkazem toho, že projekt má smysl. Co se slabých 
stránek týče, dost často bývá zmiňována značná administrace. Jako očekávané 
od budoucnosti je potom pro změnu uváděné větší zaměření na vzdělávání 
učitelů. 
 

∙ zhodnocení programu – přínosy, doporučení 

Využití moderních informačních technologií ve vzdělávání má zcela určitě 
smysl. Je třeba si ale dávat pozor na smysluplnost a účelnost jejich nasazování 
a zejména brát ohled a rozlišovat o jakou cílovou skupinu se jedná. Navíc zatím 
podle mého mezi pedagogickými pracovníky převládá více těch, kteří se těchto 
technologií „bojí“ nebo je využívají bez praktického opodstatnění. K zlepšení 
této situace by rozhodně přispěla nabídka nějakého kvalitního vzdělávání, 
přebírání zkušeností od erudovaných odborníků z praxe a podpora ze strany 
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státu v podobě systematického nastavení pravidel (ne jako teď, kdy se delší 
čas pracovalo na úpravě RVP předmětu informatika a v tuto chvíli bylo vše 
zastaveno a odloženo k ledu). 
 

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? 

3. Minikonference – MG + ČG/duben 2020??? 

 Tablety, Hejného metoda, praktická cvičení v hodinách 
výuky??? 

Aktualizace 

MAP II a 

připomínková

ní 

Strategického 

rámce 

Na setkání proběhlo předávání konkrétních informací k aktualizování 

analytické části MAP II, konkrétně k oblasti Podpory matematické 

gramotnosti a  rozvoje potenciálu každého žáka. Zdroj: 

https://www.bystricenp.cz/data/File/MAPII/RV/FINAL%20MAP%20II_web.

pdf 

Se členy pracovní skupiny proběhla diskuze nad aktualizací Strategického 

rámce, který bude předložen Řídícímu výboru v květnu 2020 na řádném 

zasedání. Zde budou schvalovány nově zařazené projekty. V souvislosti s tím 

byla předána informace z MAS Zubří země, o.p.s., Ing. Zemanová informovala 

o navýšení finančních prostředků pro oblast školství do nové výzvy, která bude 

zveřejněna pravděpodobně v dubnu 2020.  

Stávající znění Strategického rámce k náhledu a případným připomínkám zde: 

https://www.bystricenp.cz/data/File/MAPII/RV/SR_09_2019_web.pdf 

Výstupy z pracovní skupiny financování jsou k náhledu zde: 

https://www.bystricenp.cz/data/File/MAPII/PS/FIN/8%20PS_%20FIN_ZAP_

02_2020.docx.pdf 

 

K diskuzi jsou aktivity do Akčního plánu 2020-2021, tzn. do konce realizace 

projektu MAP II, které byly PS FIN revidovány. 

Diskuze 

 

Poznámky a 
připomínky 
ostatních 
členů skupiny 

Vlasta Moncmanová 
Je všude plno produktů oblíbených interaktivních technologií, je však třeba 
nezapomínat na nutnost vzdělávání bez těchto pomůcek, zejména u malých  
dětí  - názorné pomůcky – stavebnice, obrázkové karty....                                     

https://www.bystricenp.cz/data/File/MAPII/RV/FINAL%20MAP%20II_web.pdf
https://www.bystricenp.cz/data/File/MAPII/RV/FINAL%20MAP%20II_web.pdf
https://www.bystricenp.cz/data/File/MAPII/RV/SR_09_2019_web.pdf
https://www.bystricenp.cz/data/File/MAPII/PS/FIN/8%20PS_%20FIN_ZAP_02_2020.docx.pdf
https://www.bystricenp.cz/data/File/MAPII/PS/FIN/8%20PS_%20FIN_ZAP_02_2020.docx.pdf
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Velmi důležitý je návrat k manipulaci s reálnými věcmi ve školách i rodinách. 
Děti často nemají  potřebu porozumět zadání.., jen vše odkliknou a pracují 
pouze s pokusem a omylem a nepřemýšlí. 
Nedokáží si zapamatovat a uchovat v paměti zadání na delší dobu. 
 
Bohumila Blechová 
Bez připomínek 
 
Ivana Blajzeová 
Lze dosáhnout větší provázanosti mezi jednotlivými stupni vzdělávání? Dnešní 
trh nabízí spoustu deskových i online her k rozvoji matematické gramotnosti, 
jenže jak to skloubit v dané hodinové dotaci s učivem, které je třeba probrat? 
 
 

 

 

 

 

 


