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Zápis z jednání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ll Vysokomýtsko 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009710 

 

 

Místo konání: online prostřednictvím emailové komunikace 

Datum a čas: 23. 11. – 2. 12. 2020 

Přítomni: dle prezenční listiny – viz příloha zápisu 

Setkání: 9. 

Zápis: 

 

Za RT pracovaly Veronika Pažinová a Petra Čejková. 
 
Z důvodu koronavirové epidemie bylo nutné řešit 9. setkání pracovní skupiny matematické 
gramotnosti formou online setkání. Na základě dohody RT a členů pracovní skupiny byla 
volena komunikace prostřednictvím emailové korespondence. 
 
RT vypracoval dokument, který obsahoval základní témata k řešení pracovní skupiny: 
 

Při jarních pracovních skupinách jsme společně vytvořily analýzu SWOT. Na základě výstupů 

z této analýzy jsme připravily podporu, která je z projektu MAP možná.  

Níže jsou vypsány základní výstupy analýzy a návrhy podpory:  

 Hodně dětí ve třídě – školení pro pedagogy, podpora asistentů. - v rámci projektu MAP 

jsme domluvily semináře s odborníky na dané téma. Mgr. Kropíková (27.1. 2021 

Komunikace pedagoga a asistenta). Mgr. Milan Jirout - Středisko výchovné péče 

MIMÓZA, seminář přesouváme do on-line prostředí. Na jaro 2021 bychom rády 

uspořádaly setkání se sdílením dobré praxe s  Mgr. Bronislavou Havlíkovou (ředitelkou 

ZŠ speciální Neratov). 

 

 Neporozumění textu – Podpora čtenářské gramotnosti, navázali jsme spolupráci s paní 

spisovatelkou Klárou Smolíkovou. V září se účastnila Pracovní skupiny čtenářská 

gramotnost. Představila pedagogickým pracovníkům práci s  pracovními listy. Domluvili 

jsme se na dalším setkání, které bude zřejmě přesunuto do on-line prostředí. Dále jsme 

navázali spolupráci s Lucií Seifertovou (Dějiny udatného českého národa), Jitkou 

Vítovou, Ivonou Březinovou. Máme již domluveny termíny osobní návštěv na jaro 2021. 

Paní spisovatelky pořádají tvořivé dílny pro třídy MŠ a ZŠ, besedy s pedagogy a 

veřejností. 
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 Spolupráce mezi MŠ a ZŠ – Tato aktivita se z důvodu koronaviru neuskutečnila.  

 

 Neproškolení pedagogové v IT – Školy se soustředily na zavedení distanční výuky. 

Z projektu MAP jsme nabídly vstupní on-line školení ITveŠkole, jehož se zúčastnily ZŠ 

Knířov, ZŠ a MŠ Vraclav, Spec. ZŠ Vysoké Mýto, ZŠ a MŠ Sruby.  

 

Projekt SYPO 

Na jaře se do pracovní skupiny pro matematickou gramotnost zapojila Mgr. Eva Adamcová, 

členka matematického kabinetu projektu SYPO. Započaly jsme hledání vzájemného propojení 

našich projektů, avšak díky koronaviru nebylo zatím úplné propojení nastaveno. Projekt SYPO 

na jaře rozjel velkou podporu pedagogům skrze webináře. A to jak v matematické 

gramotnosti, tak i v českém jazyce a IT. Na našich stránkách na tuto podporu poukazujeme. 

 

Stále probíhá mentorská podpora pedagogům, řešíme logopedickou podporu pro MŠ. 

Navázaly jsme spolupráci se speciální pedagožkou, terapeutkou a lektorkou  Mgr. Petrou 

Světlíkovou z Ústí nad Orlicí. Tyto nabízené služby vč. medailonků naleznete na našich www 

stránkách v sekci dlouhodobé aktivity. https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/dlouhodobe-

aktivity 

Vzhledem k aktuální situaci do konce roku 2020 převádíme některé semináře do on-line 

prostředí, u dalších hledáme náhradní termíny osobního setkání na jaro 2021. Na podzim 

měly proběhnout tyto semináře cílené na podporu matematické gramotnosti: 

1. RNDr. Hana Lišková – Rozvoj matematické gramotnosti pro předškolní děti a žáky 1. 

stupně ZŠ 

2. Mgr. Martina Teichmanová – Matematiky všemi smysly – seminář zaměřený na 

Hejného matematiku 

Všechny semináře byly zrušeny a snad se nám je podaří uskutečnit na jaře 2021. 

 

Zdá se však, že zásadním problémem bude IT podpora školám a rodinám. Z projektu MAP 

hledáme možnosti, jak zajistit IT podporu. Budeme rády za Vaše podněty k spolupráci. 

Rády bychom se Vás dotázaly, zdali výše uvedené návrhy podpory schvalujete. Uvítáme Vaše 

podněty či doplnění. Jak jsme již v úvodu informovaly, všechna osobní setkání jsou do konce 

roku 2020 zrušena. Výjimku tvoří logopedická podpora do MŠ. V tuto chvíli je však i u této 

podpory otázka přerušení diskutována. 

 

Začátkem prosince 2020 bude svolán Řídící výbor projektu MAP. Součástí bude též schválení 

nových investičních projektových záměrů, které jsou potřeba pro čerpání podpory 

z operačního programu PRV a IROP. Zde je odkaz na formulář 

https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/dlouhodobe-aktivity
https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/dlouhodobe-aktivity
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https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/dokumenty/formulare-ke-stazeni. Tato informace byla 

již předána na naše MŠ, ZŠ a neformální vzdělávání. Poprosily bychom o zaslání záměrů do 4. 

12. 2020. 

 

Projekt MAP II Vysokomýtsko končí v březnu 2022. Následovat bude projekt MAP III, který 

bude spíše administrativního charakteru – tudíž bude velmi omezena možnost čerpání 

finančních prostředků na podporu vzdělávacích aktivit.  

Jsme si vědomi, že se nyní nacházíme ve velmi složité době. Za projekt MAP hledáme cesty, 

jak v této době zajistit podporu. Uvítáme všechny Vaše podněty i doporučení.  

 

RT požádal členy PS o zpětnou vazbu formou emailu. S ohledem na situaci byla účast na 9. 
setkání PS matematická minimální. Odpovědi se nám dostalo pouze od Evy Adamcové. Ostatní 
členové se omluvily z důvodu pracovních i osobních. Následující setkání se uskuteční v druhé 
polovině ledna, kdy bude volena forma online setkání prostřednictvím Jitsi Meeting.  
 
Zapsal člen RT: Veronika Pažinová 

https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/dokumenty/formulare-ke-stazeni

