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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: Speciální základní škola a praktická škola, Vysoké Mýto 

Datum a čas: 3. 11. 2021 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Setkání: 14. 

Zápis: 

 
14. setkání pracovní skupiny pro financování se uskutečnilo ve Speciální základní škole a 
praktické škole ve Vysokém Mýtě. 
 
Hlavním cílem 14. setkání bylo seznámení členů s výstupy dotazníků, které byly zpracovány na 
pracovních skupinách čtenářské gramotnosti a rovných příležitostí a s plánovanými aktivitami 
na podporu těchto oblastí. 
 
Členi byli seznámeni s plánovanou aktualizací akčního plánu na období leden 2022 – červen 
2023, která proběhne v prosinci 2021 a ještě tentýž měsíc ho bude Řídící výbor schvalovat. 
Předpokládá se schvalování formou per rollam.  
 
Dále RT informoval členy o podání žádosti MAP III, které proběhlo 27. 10. 2021. V krátkosti 
byli členové seznámeni s hlavní náplní projektu MAP III v území Vysokomýtska, která bude 
spočívat v upevňování partnerství zejména prostřednictvím pracovních skupin. V MAP III bude 
6 pracovních skupin, a to 4 povinné – financování, matematická a čtenářská gramotnost, 
rovné příležitosti, a 2 volitelné – podpora a rozvoj mateřských škol a základních škol. RT 
informoval členy o tom, že bude oslovovat stávající členy a nové pro naplnění těchto 
pracovních skupin. 
 
Dalším bodem setkání byly informace ohledně aktivit, které navazují na pořízení pomůcek do 
MŠ, ZŠ a ZUŠ v území. RT připravuje setkání MŠ, jehož náplní bude sdílení a prezentace 
pořízených pomůcek. Ke každé pořízené pomůcce vytvořili učitelé metodiky, které budou 
zveřejněny na webu projektu MAP II. Další aktivitou bude setkání zástupců 1. stupňů ZŠ a 
malotřídních ZŠ.  
 
Odkaz na zveřejněné metodiky:  
https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/skolni-pomucky/metodiky-ke-sdileni 
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RT informoval členy o vzniku souboru her do výuky chemie a dějepisu. Chemické hry jsou již 
vytvořeny a jsou zaměřeny na opakování látky pro 8. ročník ZŠ. Dějepisné hry jsou v procesu 
grafického zpracování, a ty jsou zaměřeny na opakování pro celý 2. stupeň. Až budou všechny 
hry hotovy, tak RT plánuje uspořádání setkání učitelů chemie a dějepisu, kde budou hry 
představeny a předány do území. 
 
V průběhu jednání vyvstaly tyto témata, o kterých členové volně diskutovali: 

• Spolupráce s knihovnou a muzeem ve Vysokém Mýtě 

• Dotační možnosti z MMR 

• Regionální akční plán v Pardubickém kraji 

• Spolupráce s KAP a iKAP 

• Administrace žádostí do operačních programů 

• Zkušenosti se vzdělávacími programy v Akademie Libchavy 
 
 
Další setkání pracovní skupiny proběhne v lednu 2022. 
 
 
Zapsal člen RT: Veronika Pažinová 


