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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: 10. 03. 2022 

Kde: ZŠ Pernink, Karlovarská 118 

Čas: 13:45 

Účastníci: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Úvod – připomenutí si minulé schůzky a její výstupy 

2. Národní plán obnovy – digitální infrastruktura škol, inovace ve vzdělávání, 

nastavení IT správy 

3. Setkání matematiků 2. stupně v ORP Ostrov – 5. 5. 2022, návrh témat k diskuzi, 

prezentace, oslovení odborného lektora 

4. MAP II aktualizace cílů a jednotlivých aktivit škol a aktivit spolupráce 

5. Nový kroužek Programování pro děti v klubovně MK Ostrov – pro děti 10-15 

let, stavebnice Microbit 

6. Stěhování MAS Krušné hory, o.p.s. do jiných prostor od 1. 4. 2022 
7. Pozvání na závěrečnou konferenci MAP II v termínu 19. 5. 2022 
8. Diskuze, různé – stanovení předběžného termínu a další PS a stanovení si 

dalších témat 

 

Záznam z jednání: 

2. Národní plán obnovy (NPO) je souhrnem reforem a investic fin. Evropskou unií. 

MŠMT se zaměřilo na finanční a metodickou podporu škol, přičemž dojde 

k proměně obsahu vzdělávání. Školy obdrží finance na vybavení pokročilými 

digitálními technologiemi. 

Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace finance na dva účely: Digitální 

učební pomůcky (určeno pro MŠ, ZŠ a gymnázia v roce 2022 a pro SŠ a 

konzervatoře v roce 2023) a Mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky 

(určeno pro žáky ZŠ, SŠ a konzervatoře).  

ZŠ Masarykova a ZŠ Myslbekova již ve svém ŠVP zahrnula výuku pro žáky od 

4. tříd v září 2021, ZŠ Májová bude také zahajovat výuku od září 2022, ZŠ Horní 

Blatná také od září 2022, ZŠ Pernink od září 2023. 
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Kompletní metodická podpora na www.edu.cz/digitalizujeme, 

revizeRVPedu.cz, za Karlovarský kraj ICT je kontaktní osoba Mgr. Dana 

Chmelová, dana.chmelova@npi.cz, MT:775 775 035. Pro inspiraci 

www.edu.cz/digitalni-ucebni-pomucky. 

Diskuze: dle slov ředitelů by se měli zavést jednotné osnovy pro všechny ZŠ, 

každá ZŠ má své SVP. Nabízená podpora NPO doučování žáků – řešené 

Šablonami, tato podpora se tím pádem dubluje, není účelné, doučování se lépe 

ujalo na větších školách, na menších není dostatečný zájem žáků. 

3. Setkání matematiků 2. stupně v ORP Ostrov – příprava na druhé neformální 

setkání v termínu 5. 5. 2022 tentokrát v salónku restaurace „U Rába“ v čase od 

14:30 do 17:00 hodin, Pozvánka s programem je přílohou zápisu. 
4. Při aktualizaci MAP II a stanovení si Priorit byly vyřazeny a odsouhlaseny 

v předchozích aktualizacích dokumentu MAP II některé Cíle a nebyly nahrazeny 
novými. Jedná se o Cíl 1.3, 1.4, 4.1, 4.3, 6.2, 8.1. Na setkání všech PS v září 
2021 byla stanovena a odsouhlasena nová Priorita P9 Rozvoj digitálních 
kompetencí všech aktérů ve vzdělávání s Cíly 9.1 Zvyšování kvalifikace 
pedagogů a ředitelů škol v digitální technologii, Cíl 9.2 Podpořit a rozvíjet 
znalosti a dovednosti dětí a žáků v digitálních technologiích. Bylo zařazeno do 
aktualizace dokumentu, který bude předložen ke schválení v červnu ŘV. 

5. Městská knihovna Ostrov nabízí všem ZŠ nový kroužek pod názvem 

Programování pro děti, který je určen dětem a mládeži od 10 do 15 let a skládá 

se z 12 lekcí. Kroužek bude zahájen 7. 4. 2022 a probíhat bude každý čtvrtek od 

15 do 17 hodin v klubovně MK Ostrov. Cena 200 Kč. Plakát bude přílohou 

zápisu.  

6. STĚHOVÁNÍ MAS Krušné hory, o.p.s. do nových prostor Domu kultury Ostrov 

ve 2. patře na doručovací adrese: Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov 

7. Dne 19. 5. 2022 (čtvrtek) MAS Krušné hory o.p.s. pořádá závěrečnou konferenci 

projektu MAP II a všichni členové a odborní řešitelé budou pozváni do Domu 

kultury Ostrov od 15 hodin do prostor Kinokavárny a vestibulu. Pozvánka s 

programem bude zaslána všem členům Realizačního týmu. 

8. Probíhala diskuze na téma začleňování cizinců do českého školství na MŠ a ZŠ. 

ZŠ Májová je pověřená škola, pro žáky z Ukrajiny. V této chvíli mají jednu 13- 

letou dívku, která se vyučuje 3 hodiny českého jazyka a 2 hodiny se socializuje 

a adaptuje s pomocí vychovatelek školy.  
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 Termín dalšího setkání: 05. 05. 2022 (čtvrtek) od 14:30 hodin v salónku restaurace U Rába. Vše v závislosti 

na vývoji epidemiologické situace v ČR. 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 


