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POZVÁNKA 
Zapojení do pracovní skupiny  

matematické gramotnosti  
projektu MAP III Vysokomýtsko  

  

 
Zveme Vás do pracovní skupiny matematické gramotnosti projektu MAP III Vysokomýtsko. 
 

Projekt MAP III byl zahájen 1. 5. 2022 a bude realizován až do 30. 11. 2023. Pracovní skupina se bude 

scházet 4krát do roka, a to vždy na základě domluvy jejích členů. Místa setkání budou volena tak, aby 

se pracovní skupina setkávala v podnětném prostředí, ideálně v ZŠ či MŠ z území Vysokomýtska, nebo 

v jiném prostředí, které členové doporučí. Délka setkání bude 60 – 120 min.  
 

Cílem pravidelného setkávání a činnosti pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o 

metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické a digitální gramotnosti. Dále 

plánování vzdělávacích aktivit na podporu rozvoje těchto gramotností v území Vysokomýtska a 

spolupráce s realizačním týmem projektu MAP III. 
 

Členy pracovní skupiny mohou být ředitelé, učitelé, asistenti MŠ, ZŠ, ZUŠ a speciálních škol, odborníci 

z území či rodiče. 
 

Členství v pracovní skupině je honorované, a to 200,- Kč/hodina. Odměna je vyplácena za účast na 

pracovních skupinách a práci pro pracovní skupinu. Výplata se provádí 2x do roka. 
 

Pro více informací o činnosti pracovní skupiny se můžete dočíst na webových stránkách projektu MAP 

II, který byl realizován v období 1. 5. 2018 – 30. 4. 2022. 
 

 

Máte zájem být členem pracovní skupiny? Nebo byste se chtěli přijít pouze podívat, jak taková 

pracovní skupina funguje? Neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených kontaktech. 
 

Těšíme se na setkání. 
 

Za realizační tým projektu  

Veronika Pažinová a Petra Čejková, koordinátorky projektu MAP III 

e-mail: veronika.pazinova@nadorlici.cz, tel.: 603 211 355 

Web: map.nadorlici.cz/vysokomytsko, Facebook: MAP vzdělávání pro Vysokomýtsko 

https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/matematicka-gramotnost
https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/map
https://www.facebook.com/mapvysokomytsko
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