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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: 02. 11. 2021 

Kde: ZŠ Májová 997 Ostrov  

Čas: 13:00 

Účastníci: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Úvod – připomenutí si minulé schůzky a její výstupy 

2. Zhodnocení PS MG – kam směřuje, kam se ubírat dále, rozšíření PS o dalšího 

člena 

3. Projednání setkání matematiků 2. stupně – jaká forma, čas, prezentující, 

rozdělení úkolů 

4. Nejbližší akce – prakticky koncipovaný seminář pro pedagogy „Líný učitel“ 

lektor Mgr. Robert Čapek, PhD. 

5. Aktualizace RoAP – tvorba SWOT analýzy – silné a slabé stránky, příležitosti 

a hrozby 

6. Diskuze, různé – stanovení předběžného termínu a další PS a stanovení si 

dalších témat 

 

Záznam z jednání: 

2. Poděkování a přivítání ředitelky MAS Krušné hory, o.p.s. Ing. Jany 

Urbánkové, s kterou jsme hovořili na téma kam směřuje PS MG a kam bychom 

se chtěli ubírat. Zhodnotili jsme společně, že v PS je zapotřebí nastavit nový 

směr a rozšířit PS o dalšího odborného člena, který by měl být z řad Gymnázia 

nebo z SPŠ. Mohou se tak projednat témat na zlepšení přechodu žáků na tyto 

školy, kde spatřujeme rozdílné názory v ŠVP, důležitou výměnu zkušeností, 

odborných znalostí a začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT. 

Návrh zazněl více rozvíjet polytechnickou gramotnost v místních ZŠ na území 

ORP Ostrov. ZŠ Májová 997 Ostrov již tuto výuku zařadila (6-7 let) do svého 

ŠVP a pro žáky od 6. třídy (dílny), 7. třídy (dílny, digitální technologie) 8. třídy 

(elektro, robotika) a 9. třídy (3D tisk). Víme také, že od příštího školního roku 

(2022/2023) bude zavedena výuka informatiky již od 4. tříd na ZŠ. 
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MV bude informovat na příštím setkání PS o fungování SIT Port Garage…víc 

než jen dílna a navázání možné spolupráce se zástupcem, který by k nám do 

škol mohl tento obor pomoci více rozvinout a rozvíjet již stávající. Myšleno 

zaškolení našich pedagogů do dalších možností výuky a předání si dobré praxe 

z plzeňských škol, kde školy dochází do místa, kde můžou poznávat a tvořit. 

 

MV domluvila schůzku 03. 11. 2021 s pedagogem Gymnázia Ostrov Mgr. 

Michalem Štěpánkem k navázání spolupráce a zapojení se do PS MG. Pan 

Štěpánek vyučuje na gymnáziu matematiku a fyziku. 

  

3. Setkání matematiků 2. stupně – v rámci PS MG se uskuteční on-line dne 23. 

11. 2021 toto setkání pod záštitou vedoucího PS Mgr. Radoně na témata, 

usnadnění přechodu žáků na SŠ, gymnázia, kapitoly vyškrtnuté z osnov 

matematiky atd. Pozvánka viz. příloha zápisu. Pozvaní hosté budou Mgr. Z. 

Ledvinová, Mgr. M. Oberhofnerová, zástupce Gymnázia Ostrov.  

 

4. MV informovala o nadcházejícím semináři, který pořádá MAS Krušné hory, 

o.p.s. a je určen pro pedagogy v ORP Ostrov (ZŠ, Gymnázia, SŠ) na téma „Líný 

učitel“ s lektorem Mgr. Robertem Čapkem, PhD., koná se v Městské knihovně 

Ostrov 16. 11. 2021 od 13:00 hod do 17:00 hod v prostorách Oranžérie.  

5. Jeden z bodů aktualizace MAP je tvorba SWOT analýzy, která byla sestavena 

PS matematická gramotnost. 

 
SWOT analýza MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Máme žáky nadané a šikovné se 
zájmem a potřebujeme je podpořit a 
rozvíjet. 

2. Děti v MŠ a na začátku školní docházky 
matematika baví.  

3. Máme školy s polytechnickou výukou a 
tu je potřeba rozvíjet i do ostatních ZŠ a 
MŠ také. 

4. Školy kladou důraz na rozvoj logického 
uvažování. 

1. Nedostatek kvalifikovaných pedagogů, 
zejména matematiky a fyziky. 

2. Jak motivovat pedagogy jít učit do 
„kopečkových škol.“ 

3. Učitelé nemají motivaci a perspektivu 
profesního růstu (zejména starší 
učitelé). 

4. Odchody vystudovaných učitelů do 
větších měst. 

5. Absolventi pedagogických fakult se 
nevracejí do území. 

6. Změny v ŠVP při změně školy 
(stěhování, střídavá péče) mají 
negativní vliv na MG. 
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PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Motivovat pedagogické pracovníky škol 
k další práci s žáky např. jak udělat 
efektivní systém doučování. 

2. Finanční prostředky od zřizovatele 
k pořízení pomůcek, interaktivních 
tabulí, zaplacení dalších nákladů. 

3. Využívání finančních prostředků 
z dotací k pořizování na vybavení a 
pomůcek. 

4. Prohloubit zájem o matematiku u žáků i 
ve vyšších ročnících ZŠ. 

5. Vzdělávací aktivity cílené na pedagogy a 
ředitele škol. 

6. Náborový příspěvek  

1. Prohloubení problému s nedostatkem 
kvalifikovaných pedagogů. 

2. Odchody pedagogů do důchodu a do 
komerční sféry. 

3. Vztahy mezi školami a zřizovatelem. 
4. Klesá gramotnost rodičů v regionu, 

kvalifikovaní lidé odcházejí do větších 
měst a do zahraničí. 

5. Sociální rozdíly ve společnosti, s tím 
souvisí nenaplňování středních 
odborných škol, mizí „střední vrstva.“ 

6. Distanční výuka přispívá k prohlubování 
sociálních rozdílů, žáci nemají rovné 
příležitosti. 

 

  
Termín dalšího setkání: 23. 11. 2021 (úterý) od 14:30 hodin, místo se ještě upřesní. Vše v závislosti na 

vývoji epidemiologické situace v ČR. 
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