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Zápis z pracovní skupiny 

pro matematickou gramotnost 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

2) Oblast matematické gramotnosti v ORP Broumov 

3) Aktualizace Ročního akčního plánu vzdělávání 2021 

4) Závěrečné vyhodnocení evaluace MAP 

5) Den gramotnosti pro předškoláky 

6) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost 

7) Společná diskuse k tématu 

8) Ukončení 

 

Účastníci jednání dle prezenční listiny + printscreen obrazovky 

 

1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

Lenka Wilkeová, DiS. zahájila pracovní skupinu ve 15:00, uvítala přítomné členy pracovní 

skupiny a seznámila je s programem setkání – uvedla všechny body dnešního jednání, zeptala 

se přítomných na případné dotazy, připomínky k programu, případně doplnění programu. 

Uvedla, že dnešní jednání probíhá kombinovanou formou, část členů je přítomno osobně a  

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 22. 6. 2021 

Čas zahájení jednání 15:00 

Místo konání  
Malá kreslírna kláštera Broumov, Klášterní 1, 

550 01 Broumov 
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část online, skrze nástroj Zoom. Nikdo z přítomných neměl námitky. Zapisovatelem zápisu 

z pracovní skupiny byla navržena paní Meisnerová a jako ověřovatel zápisu byla navržena paní 

Wilkeová.  

2) Oblast matematické gramotnosti v ORP Broumov 

Wilkeová, DiS. se zeptala přítomných, jak se jim vede a jak fungují v době po nouzovém stavu 

(postoje, zkušenosti s on-line výukou vs. prezenční, návrat do škol apod.). Členové PS 

prezentovali jejich situaci, např.: všichni jsou rádi a dohánějí zameškaný čas a chystají se na 

uzavření školního roku. Paní Kupčáková představila novinky, které objevila – pomůcky ze 

zahraničí a představila publikace, které nově dokončila. 

3) Aktualizace Ročního akčního plánu vzdělávání 2021 

Paní Wilkeová představila Roční akční plán na rok 2021, kde jsou aktivity, které se 

uskutečnily a dále ještě uskuteční v roce 2021. Je třeba udělat aktualizaci aktivit, takže společně 

s představením aktivit vyzvala paní Wilkeová členy PS k doplnění. Vyvstala diskuse nad semináři 

paní Vaníčkové, kdy se řešilo, zda by se mohly ještě do konce roku tyto semináře uskutečnit 

(téma reklamy, příp. gramotnosti). Členové se shodli, že akce Den gramotnosti by se mohla 

opakovat znovu na podzim, protože má velký úspěch, dále by se mohlo pokračovat v soutěži 

v piškvorkách, kde spolupracují žáci ze ZŠ a děti z MŠ apod. Členové PS prošli jednotlivé aktivity 

a byla provedena jejich aktualizace. 

4) Závěrečné vyhodnocení evaluace MAP 

Paní Wilkeová sdělila členům PS, že již na předchozích jednáních bylo informováno o 

povinné evaluaci v rámci projektu MAP II, kdy bude realizována jedna komplexní vnější 

evaluace, která bude rozdělená na dílčí části.  

Paní Wilkeová představila aktualizovaný harmonogram evaluace a podobu Závěrečné 

sebehodnotící zprávy, která je konečným výstupem celkové evaluace MAP II. Členům bylo 

připomenuto, že již proběhla evaluace na jednotlivých pracovních skupinách (členové hodnotili 

fungování PS, implementační aktivity, přínos MAP), byly zaslány dotazníky do škol ohledně 
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vzdělávacích akcí, hodnocení ředitelů a členů ŘV na společných setkáních a dále zaslán 

dotazník, kdo se na setkáních nevyjádřil. Nyní probíhá zpracování výsledků, které budou 

projednány na další schůzce PS a dále pak bude schválena konečná podoba Závěrečné 

sebehodnotící zprávy na jednání ŘV, které se uskuteční v prosinci.  

5)  Den gramotnosti pro předškoláky 

Lenka Wilkeová DiS. se podělila s účastníky PS, kteří se nezúčastnili Dne gramotnosti pro 

předškoláky, o průběhu této akce v květnu a poté v červnu. Akce se opět uskutečnily 

v teplickém parku včetně spolupráce s žáky ze ZŠ a MŠ Teplice nad Metují a byly velmi 

vydařené. Byly přidány i nové věci – např. doplnění o kolektivní zpětnou vazbu pomocí 

malování křídami na chodník v parku.  

6) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro matematickou 

gramotnost 

Padla otázka, zda-li je možné ještě rozšířit záběr cílové skupiny, udělat více akcí pro starší 

žáky a jak by to mělo vypadat. 

7) Společná diskuse k tématu 

Členové diskutovali nad předešlými body jednání PS.  

8) Ukončení  

Wilkeová, DiS. poděkovala přítomným za účast na jednání a ukončila jej v 16:30. Další 

termín setkání byl stanoven na podzim 2021. Na jednání bude přítomna RNDr. Marie 

Kupčáková, PhD.. Účastníci obdrží pozvánku s programem setkání v časovém předstihu. 

 

V Broumově dne 23. 6. 2021 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Meisnerová 

Zápis ověřila: Lenka Wilkeová, DiS. 
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