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ZÁPIS 
1. setkání 

Pracovní skupiny matematické gramotnosti 
 
 

MAP III Vysokomýtsko 
30. 5. 2022, 15:30 – 17:30 hod., ZŠ Vysoké Mýto, Knířov 

 

Přítomni – za pracovní skupinu: Petra Chválová, Jaroslava Dalecká, Iveta Absolonová 
Omluveni – za pracovní skupinu: --- 
 
Přítomni – za realizační tým: Petra Čejková, Veronika Pažinová 
Omluveni – za realizační tým: --- 
 
Body jednání: 

• Uvítání 

• Seznámení s projektem MAP III 

• Plánování aktivit na podporu matematické a digitální gramotnosti v území 

• Sdílení zkušeností 

• Diskuse 

• Závěr 

 
Průběh jednání: 
Petra Čejková a Veronika Pažinová uvítaly účastníky na prvním setkání pracovní skupiny matematické gramotnosti. 
Pracovní skupina byla ustanovena Řídícím výborem dne 6. 6. 2022 a má tři členy. Všichni členové jsou v této pracovní 
skupině noví. Bylo požádáno paní Petru Chválovou o doložení jejího životopisu. 
 
Prvním bodem setkání bylo seznámení členů s projektem MAP III. Realizační tým seznámil členy PS s Postupy MAP III, 
s organizační strukturou a Dokumentem MAP. Petra Chválová působila v projektu MAP II jako členka pracovní skupiny 
pro čtenářskou gramotnost. Své dosavadní zkušenosti s projektem MAP sdělila ostatním členům. 
 
Dalším bodem jsme se přenesli už do samotné činnosti pracovní skupiny. Členové PS se shodli, že nejdůležitějším 
aktuálním tématem je propojení matematické gramotnosti s digitální gramotností. Vzájemně si sdíleli své dosavadní 
zkušenosti z této oblasti, a to jakých seminářů se na toto téma zúčastnili, co jim přinesly, co zavedou do své praxe, jaké 
pomůcky a metody budou zavádět do výuky. Chtěli by se tomuto tématu v rámci pracovní skupiny věnovat. Výborné 
zkušenosti mají s expertem Janem Coufalem. Rádi by ho pozvali jako experta na setkání pracovní skupiny. Pan Coufal 
učí v sousedním ORP na základní škole U Školek v Litomyšli digitální gramotnost moderním přístupem a moderními 
metodami, za což byl také nominován do soutěže Global Teacher Price 2021, kde se dostal do finále. Realizační tým 
bude mít za úkol pana Coufala pozvat na podzimní setkání PS matematické gramotnosti. Tématem setkání by mělo být 
předání osobních zkušeností v praktické výuce digitální gramotnosti s napojením na matematickou gramotnost. 
 
Dále si členky mezi sebou vyměnily spoustu zajímavých odkazů a zdrojů k výuce digitální gramotnosti. Jedná se o 
zdroje, kde mohou čerpat zajímavá doporučení, informace a znalosti. Jedná se o následující: 
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IT guru Václav Maněna: 

- lektor IT, youtuber 
- IT podpora z NPI Hradec Králové 
- Nabídka seminářů a webinářů 
- https://manena.info/it-guru/ 
- NÁMĚT NA AKTIVITIY: 

o Semináře, webináře a workshopy pro pedagogy 
 

Informatické myšlení: 
- Webový portál 
- Kurzy zdarma, inspirace 
- https://imysleni.cz/ 

 
Národní plán obnovy  

- Informace o poskytnutí finančních prostředků do škol: 
- https://www.edu.cz/informace-o-poskytnuti-financnich-prostredku-v-ramci-narodniho-planu-obnovy/ 

 
 
Realizační tým tyto informace zveřejní na webových stránkách projektu MAP III, kde budou sloužit ke sdílení pro celé 
území projektu. 
 
Implementační aktivity zaměřené na digitální gramotnosti budou zaneseny do tvorby SR MAP a akčních plánů pro 
následující období OP JAK. 
 
Dále se pracovní skupina zabývala identifikací místních lídrů a expertů. Vytvoření seznamu lídrů a expertů bude bodem 
pro následující setkání PS. Nyní mají členové skupiny za úkol připravit návrhy těchto osob. Seznamy budou zveřejněny 
na webových stránkách projektu (https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/pracovni-skupiny-a-mistni-lidri/mistni-lidri-
a-experti-map-iii) 
 
Závěr setkání byl věnován diskusi a prohlídce školy. Petra Chválová provedla kolegyně budovu základní školy v Knířově.  
 
Příští setkání je plánováno na začátek měsíce října 2022. 
 
 

Zapsala: Veronika Pažinová, 31. 5. 2022 
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