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Zápis z jednání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické 

gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka „MAP ORP 

Sokolova a ORP Kraslice“ konané dne 4. 4. 2018 ve 13:00 h v ZŠ 

Horní Slavkov, Školní 786. 

Dne 4. 4. 2018 se sešli v ZŠ Horní Slavkov, Školní 786 na svém 1. setkání členové Pracovní 

skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka „MAP ORP 

Sokolov a ORP Kraslice“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574). 

 

Přítomní členové pracovní skupiny: Mgr. Lucie Procházková, ZŠ Horní Slavkov, Školní, Bc. 

Pavlína Zábranská – MŠ Horní Slavkov, Sportovní, Mgr. Iveta Svobodová – MŠ Horní 

Slavkov, Dlouhá, Jana Vozková – MŠ Sokolov, Alšova, Bc. Julie Havličková – MŠ Sokolov, 

Kosmonautů, Mgr. Josef Hubený, ZŠ Sokolov, Běžeckého, Mgr. Anna Maria Schröcková – 

MAS Sokolovsko. 

 

Program pracovní skupiny: 

1) základní informace o projektu MAP II 

2) představení základních povinností členů PS 

3) volba garanta pracovní skupiny, zajištění odborníka ICT a pedagoga s pětiletou praxí 

4) vyjasnění pojmu gramotnost 

5) návrhy výměn odborných znalostí/zkušeností 

6) příspěvky členů pracovní skupiny  

 

1) Mgr. Anna Maria Schröcková, věcná manažerka projektu, přivítala přítomné a ve stručnosti 

shrnula důležité body o projektu – zmínila, že zápisy z pracovních skupin jsou po proběhnutí 

pracovních skupin rozesílány členům emailem a zveřejňovány na webu mas-sokolovsko.eu. 

Zároveň informovala, že na tomto webu jsou k nalezení všechny aktuální informace k projektu.  

Byl představen facebookový profil projektu, který lze vyhledat pod zkratkou MAP SOKRA.  
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Věcná manažerka projektu dále vysvětlila strukturu MAP a proces komunikace mezi 

jednotlivými složkami. Přítomní projednali a schválili jednací řád pracovní skupiny. 

 

2) Po úvodních slovech věcné manažerky projektu byly představeny základní povinnosti členů 

pracovní skupiny a další náplň pracovní skupiny. Mezi které patří např. aktualizace SWOT-3 

analýzy, spolupráce s PS pro financování či podílení se na procesu společného plánování a 

aktualizace dokumentace MAP.  

 

3) Pokračovala volba garanta pracovní skupiny, garantkou se stala paní Mgr. Iveta Svobodová 

z MŠ Horní Slavkov, Dlouhá. Expertem ICT byl jmenován pan Mgr. Josef Hubený ze ZŠ 

Sokolov, Běžeckého. Pětiletou praxi doloží životopisem paní Mgr. Lucie Procházková ze ZŠ 

Horní Slavkov, Školní.  

 

4) Následně byl přítomným členům dán prostor pro debatu nad pojmem matematická 

gramotnost. Došlo k vyjasnění pojmu a následně byla představena definice NÚV (Matematická 

gramotnost = „Schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, 

dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní 

postřehy jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana.“) 

 

5) Jednání dále pokračovalo debatou, týkající se návrhů, potřeb a doporučení pro výměnu 

odborných znalostí a zkušeností. Hovořilo se například o přechodu z MŠ na ZŠ, či z 1. stupně 

ZŠ na 2. stupeň, zápisu do ZŠ, dále o metodách výuky matematiky, vnitřní a vnější motivaci či 

odpovědnosti za vzdělání.  

 

6) Členové pracovní skupiny souhlasili, že si v průběhu projektu každý připraví krátký 

příspěvek týkající se dobrých či špatných zkušeností ve výuce či navržených tématech 

k projednání. První příspěvek bude mít garantka pracovní skupiny.  

 

Na závěr navrhli členové datum a místo setkání další pracovní skupiny. Druhá pracovní skupina 

pro matematickou gramotnost se uskuteční 31. 5. 2018 na ZŠ Sokolov, Běžecká.  

 

Dne 5. 4. 2018 

Zapsala: Mgr. Anna Maria Schröcková 
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