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Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro rozvoj 

matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

„MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II“  

konaného dne 20. 5. 2020 od 10,00 hodin on-line 

 

Z důvodu nouzového stavu a vládních opatření jednala pracovní skupina pro matematickou 

gramotnost v rámci „MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II“ (reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574) on-line. 

 

Účastníci jednání: Mgr. Iveta Svobodová, Bc. Julie Havlíčková, Mgr. Jitka Lenklová, Mgr. 

Zuzana Odvody 

Program pracovní skupiny: 

1) úvod, seznámení s programem 

2) seznámení s výstupy dotazníkové šetření k nouzovému stavu v ČR a zavření škol mezi členy 

PS, diskuze 

3) projednání, aktualizace Akčního plánu 2020/2021 

4) další, diskuze 

 

Ad 1) Mgr. Zuzana Odvody přivítala připojené účastnice a seznámila je s prostředím Zoom, 

zvláště s možností chatu a formou komunikace, interakce. Všechny účastnící se členky se 

v aplikaci snadno zorientovaly. Dále představila program jednání.  

Ad 2) Mgr. Odvody seznámila přítomné členky PS s výstupy dotazníkového šetření mezi členy 

PS a vyvolala diskuzi nad jednotlivými body. Zmíněny byly těžké začátky plné strachu a obav, 

často způsobené médii. V mateřských školách, které nebyly uzavřené, si pak sbor poradil a 

provoz zajistil ve prospěch dětí. Uzavřené školky a školy teprve situace doprovázená 

opatřeními čeká. Mgr. Lenklová uvedla jako samozřejmost pomalý nástup a nutnost zjistit stav, 

v jaké se žáci vracejí. Pak teprve může následovat srovnání, nastavení mantinelů a samotný 

vzdělávací proces. 

Ad 3) Hlavním bodem programu bylo projednání a příp. optimalizace Akčního plánu pro příští 

školní rok. Mgr. Odvody prošla s přítomnými jednotlivé aktivity, ty žádoucí detailně popsala. 

Se zájmem se např. setkaly kurzy na podporu kreativity a Zažij práci naživo jako aktivity, jež 
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vedou k získání konkrétních zkušeností a dovedností. Žádnou s představených aktivit 

nepovažují členky PS za nežádoucí či zbytečnou. V rámci matematické gramotnosti požádala 

Mgr. Odvody přítomné o vyjádření se ke kurzu ABAKU, především s ohledem na rozsah 

vzdělávací aktivity a cílovou skupinu. Členky PS došly ke shodě, že 8hodinový seminář bude 

vhodný pro CS pracovníci předškolního vzdělávání a komplexní 20hodinový pro pracovníky 

v základním vzdělávání. Mgr. Odvody takto poptá obě vzdělávací aktivity do IMP 2. Zmíněn 

byl také seminář zaměřený na SFUMATO, především pak metodicky upravený již pro 

předškolní děti. Mgr. Svobodová konstatovala, že je nutno pracovat s logickým myšlením a 

zájmem již v mateřských školách, aby měly pak děti na co navázat během základního 

vzdělávání.  

Dalším diskutovaným bodem z akčního plánu byla podpora regionální identity. Mgr. Odvody 

vysvětlila princip aktivity a podpory a nabídla tuto možnost přítomným. Bc. Havlíčková 

představila relevantní aktivity, které jsou realizovány ve spolupráci se seniory na jejich MŠ a 

dohodla se přímo s Mgr. Odvody na dalším postupu k naplnění podstaty aktivity podpory 

regionální identity v rámci implementace.  

Ad 4) Diskuzi rozvinula Mgr. Svobodová v návaznosti na předchozí téma - spolupráce škol se 

seniory. Označila takovou činnost za velice důležitou a potřebnou. Všechny přítomné se shodly 

na nutnosti podporovat naše seniory a na skutečnosti, jak prospěšná je pro všechny taková 

spolupráce. Mgr. Odvody přislíbila zabývat se tímto tématem v rámci konzultačního procesu 

MAP a zkusit najít možnosti, jak takové aktivity podpořit.  

 

 

 

Zapsala: Mgr. Odvody, dne 20. 5. 2020 


