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Záznam z jednání Pracovní skupiny 2.4 b – Matematická gramotnost 

v rámci projektu 

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov  

č.p. CZ.02.3.68/0.0/0.0./17_047/0009 114“ 

Kdy: 09.06. 2021 

Kde: ZŠ Májová 997 Ostrov  

Čas: 14:00 

Účastníci: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Seznámení s manažerem MAP II a s novým odborným řešitelem PS  

2.         Předání zakoupených deskových her na podporu MG + ČG a jejich využití v praxi 

3.         Projednání k uspořádání setkání matematiků 2. stupně – forma, termín, místo 

4.         Potřeby škol v postcovidové situaci s ohledem na MG a výhled na další školní rok 

5.         TALIS 2018 Aplikace didaktických metod ve výuce 

6.         Den otevřených dveří (v první polovině října) v ZŠ Krušnohorská ve spolupráci s Úřadem 

            práce a firmou Euroinstitut. 

7.         Projednávání aktualizace Ročního akčního plánu (RoAP) 2021/2022 

8.         Diskuze nad chybějícím členem PS Mgr. Šulcové z ZŠ Masarykova Ostrov 

9.         Diskuze, různé – stanovení termínu další PS (07.09. 2021) společně s Realizačním týmem 

 

Záznam z jednání: 

1. Seznámení s manažerem MAP II + a s novým odborným řešitelem PS s Mgr. Zuzanou 

Wöllnerovou z MŠ a ZŠ Horní Blatná. 

2. Předání deskových her – osobně jsem předala všem přihlášeným školám deskové hry dle 

vlastního výběru v rámci pracovních skupin ČG+MG. Prosím o foto žáků při hře s nimi. 

Jednotlivé školy vypracují pracovní listy k jednotlivým hrám, jejich využití, zájem a přínos 

pro žáky (určit termín). 

3. Setkání matematiků 2. stupně – Mgr. Radoň vypracuje pozvání a seznam přednášejících 

na témata k diskuzi, akce bude v termínu 03.11. 2021, pořádána v Domě kultury (pronájem 

a občerstvení zajistí MAS Krušné hory), čas od 14:30 hodin. 

4. Potřeby škol v postcovidové situaci s ohledem na MG a výhled na další školní rok – 

upořádání ve dnech 17.6. + 18.6. na téma finanční gramotnosti (FG Lavina) pro přihlášené 

školy Zážitková divadla, která se konají v kopečkových školách a v DDM pro ostrovské 

školy. Revolution Train – protidrogový vlak v rámci preventivního programu s návazným 

programem preventistů přímo do škol (2x 45 min) a MAS Krušné hory by chtělo pro 

pedagogy dále uceleně v tomto programu pokračovat a uspořádat workshop primární 

prevence (zvýšit informovanost v oblasti rizikového chování žáků (kouření, drogy, alkohol, 



 
 

S údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Údaje 
budou archivovány minimálně po dobu 10 let. Třetím osobám budou předány pouze za účelem 
kontroly.  
 
 

léky, hráčství) a základní vzorce bezpečného chování. Semináře budou pořádány ve 

spolupráci se Světlem Kadaň. 

5. TALIS 2018: Aplikace didaktických metod ve výuce – ČŠI pořádá kurzy DVPP - toto 

téma se věnuje klimatu učitelského sboru, problémovým třídám nebo aplikaci didaktických 

metod učiteli, v kontextu těchto faktorů na atmosféru ve škole, podporu bezpečného a 

respektujícího prostředí a celkové dopady na vzdělávání žáků. 

6. ZŠ Krušnohorská Ostrov se uskuteční den otevřených dveří (v říjnu v první polovině) 

společně s Úřadem práce a firmou Euroinstitut (Střední praktická škola pro žáky se speciální 

výukou – 1 leté, 2 leté učební obor služeb, školné je bezplatné, podmínkou je ukončená ZŠ a 

věk 18 let, podpůrná opatření 3,4,5), začleňování dětí z přechodu ze ZŠ na SŠ, kde by byli 

pozváni ředitelé (manažery) škol s kariérními poradci. Podrobné info se bude ještě 

dolaďovat s Ing. Šplíchalovou z OSVZ z MěÚ Ostrov. 

7. Projednání aktualizace Ročního akčního plánu (RoAP) 2021/2022 – sběr dat k 

aktualizaci MAP II od ZŠ a MŠ (červenec, srpen), projednání potřeb a problémů, vize a 

opatření, priority a cíle, SWOT analýza - vyžádat si seznam pedagogů, kteří se věnují nějaké 

specializaci např. školní psycholog, logoped, výchovný poradce, kariérový poradce, 

speciální pedagogové. Jaké školy mají školní knihovnu atd. 

8. Chybí 1 člen v PS matematická gramotnost – Mgr. Šulcová ze ZŠ Masarykova přislíbila 

v září nominovat ze školy jednoho odborného člena (v jednání). 

9. Diskuze, různé – stanovení termínu další PS na 07.09. 2021 společně s Realizačním týmem 

ve Vejškovce, další info budou rozeslány v průběhu srpna.  

Byl zaslán e-mail ředitelům škol a zřizovatelům dne 12. 05. 2021 pozvánka na webinář dne 

10.06. 2021 od 15:00 – 16:30 hod na téma Představení pilotáže Středního článku podpory 

regionálního školství zástupci MŠMT – základní představení a fungování, cíle a přínosy, 

činnosti SČ.  

 

Termín dalšího setkání: předběžně 7.9. 2021 od 13 hodin v Domě kultury Ostrov. Vše v závislosti na vývoji 

epidemiologické situace v ČR. 
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