
 

Pracovní skupina č. 2 „Matematická gramotnost, polytechnika, podnikavost“ 

Místo konání: ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19 
Datum: 17. 5. 2021 od 14 h 
Přítomní: dle prezenční listiny 
Obsah:  

1) Akční plán na období 1.9.2021 až 30.6.2023 
2) Informace k aktivitě implementace „Metodické chyby při přechodu mezi 1. a 2. stupněm ZŠ“. 
3) Testování pomůcek 
4) Aktuality 

 
Ad 1) Akční plán na období 1.9.2021 až 30.6.2023 
 
Řídícím výborem byl schválen akční plán na období 1.9.2021 až 30.6.2023. Členové této pracovní 
skupiny se podíleli na tvorbě a připomínkování akčního plánu, na tomto jednání byl shrnut obsah 
akčního plánu. 
 
Ad 2) Informace k aktivitě implementace „Metodické chyby při přechodu mezi 1. a 2. stupněm ZŠ“ 
 
Aktivita nakonec proběhne online formou. Šest webinářů je naplánováno na květen a červen, dalších 
šest bude realizováno až na podzim příštího školního roku.  
 
 
Ad 3) Testování pomůcek 
 
Členové pracovní skupiny provedli předběžnou analýzu zápisů z dosud realizovaných strukturovaných 
rozhovorů s řediteli škol (podaktivita podpora škol v plánování), kde jedna z otázek se týkala zájmu o 
testování pomůcek v rámci projektu MAP.  
 
Předběžné výsledky ZŠ (vč. ZŠ sloučených s MŠ):  

Zájem má zatím 11 škol, možná by se zapojilo 8 škol, zájem nemají 4 školy. Největší zájem je o dražší 

věci, které jedna škola použije jen krátkodobě a pak by ležely na skladě. Konkrétně: virtuální realita, 3D 

tiskárna, Lego a programovatelní Lego roboti, Ozoboti apod., experimentální sady, mikroskopy 

napojení na PC, stavebnice typu Merkur. Je zde ale nutnost zaškolení pracovníků školy před použitím 

pomůcky. 

Ze samostatných MŠ je k dispozici zatím jen 5 zápisů. Z toho 3 MŠ mají zájem, jedna MŠ ne a jedna MŠ 

možná. Zájem je ze strany MŠ o mobilní interaktivní tabule, pomůcky na polytechniku a motorické 

pomůcky a pomůcky pro děti s postižením či speciálními potřebami. Rovněž také o knihy pro učitele, 

CD a audio na obměnu, větší hračky, pomůcky na tělocvik, experimentální sady, magicbox, logopedické 

pomůcky. Nyní ještě nelze přesně vyhodnotit vzhledem k malému počtu dokončených rozhovorů. 



Kromě zájmu škol bude rozhodujícím faktorem rozpočet projektu. Rozhovory s řediteli budou 

dokončeny do konce tohoto školního roku, vyhodnocení přes léto, případné pořízení pomůcek by 

následovalo na podzim. 

 
 
 
Ad 4) Aktuality 

Na závěr jednání pracovní skupiny její členové diskutovali o aktuálních záležitostech v souvislosti 

s návratem žáků do škol a dopady online výuky na matematickou gramotnost žáků. Diskutovalo se 

rovněž o letošní podobě jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Dotazování ještě není 

ukončeno, členové pracovní skupiny pracovali se zápisy, které byly nyní k dispozici zpracované od týmu 

tazatelů. 

 

Zapsala Hendrichová 

 

 

 

 


