Zápis z jednání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti
v rámci projektu ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
(zkráceně MAP II v ORP Říčany)
reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

Datum konání platformy: 22. 01. 2020
Počet účastníků: 11 (5 členů pracovní skupiny + 2 členové RT+ 1 expert MAP
+ 3 elementaristé ZŠ)
Čas: 14:00 – 16:00 hodin
Místo konání: MAP – společenská místnost, Olivova 1800/2, Říčany

Program:
1) Přivítání všech účastníků
2) Sdílení a výměna zkušeností v oblasti matematické gramotnosti vzdělávání
3) Příprava jednání ŘV
4) Předání informací z projektu MAP
5) Příklady dobré praxe (MŠ Srdíčko a MŠ U Slunečních hodin) – Rozvoj matematické
gramotnosti v MŠ, nejen u předškoláků
6) Příprava semináře na letní školu pro pedagogy na téma „Přechod dětí z MŠ na ZŠ
zaměřené na matematickou gramotnost“
7) Plánované aktivity MAP
8) Závěr (diskuze, termín dalšího setkání)
Zápis:

1) Přivítání všech účastníků
Manažerka projektu MAP Monika Žilková společně s vedoucí pracovní skupiny Kateřinou
Schejbalovou přivítaly účastníky jednání a představily jeho program a očekávané výstupy.
Přítomní byli vyzváni k návrhu dalších témat k projednání.

2) Informace o projektu MAP, příprava konference Společně pro úspěch našich
škol
Po úvodním slovu M. Žilková pokračovala shrnutím realizace níže uvedených aktivit projektu
MAP (období prosince 2019 do ledna 2020):
•

Semináře s Mgr. Jiřinou Bednářovou a Mgr. Michaelou Veselou

•

Odborný panel SRP – střední článek řízení

•

Učící se síť ZŠ – zástupci s PhDr. Václavem Trojanem

•

Příprava letní školy pro pedagogy a PNS

•

Zpracování ZOR a ŽOP MAP

Koordinátorka implementačních aktivit M. Kučerová při shrnutí realizovaných aktivit projektu
informovala o postupu a pokroku plnění aktuálního Ročního akčního plánu MAP 2019/2020.
Jednou z hlavních aktivit v prosinci a lednu byla příprava regionální konference Společně
pro úspěch našich škol, která se uskuteční 20. 02. 2020.

3) Aktuální informace k dotačním možnostem pro školy
Manažerka projektu informovala všechny přítomné o plánovaných níže uvedených dotačních
výzev pro školy, vzdělávací organizace a jejich zřizovatele.
•

Ministerstvo

financí

–

odstraňování

havarijních

stavů,

opravy,

modernizace

a rekonstrukce, případně výstavba nových kapacit základních a mateřských škol
v majetku v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí, včetně zázemí, vyjma
venkovních hřišť (do 15. března 2020)
•

MAS – článek 20 v rámci PRV (doprovodné technické zázemí škol), seminář 10. 03. 2020
v MAS Říčansko)

•

ŠABLONY III – pravděpodobné datum vyhlášení 16. března 2020, bez ŠD, klubů a ZUŠ

•

Středočeský kraj - PODPORA ROZVOJE A OBNOVY ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH
ŠKOL (podpora projektů z MF a MMR)

4) Výstup z jednání PS – příprava evaluace priorit a cílů
Jednání pracovní skupiny pokračovalo zpracováním výstupu – příprava evaluace plnění priorit
a cílů MAP. Koordinátorka klíčových aktivit představila pracovní skupině návrh dílčích výstupů:

Při následné diskuzi byl dohodnut následující postup:
•

Sběr a zpracování podkladů zajistí RT MAP (duben 2020)

•

Příprava dotazníku zajistí RT MAP ve spolupráci s experty (duben/květen 2020)

•

Dotazník bude v kvalitativní formě – 1. fáze proběhne v květnu 2020 se zapojením členů
pracovní skupiny.

5) Příprava jednání ŘV
Dalším bodem jednání byla příprava jednání členů Řídicího výboru MAP (26. 03. 2020). Členům
pracovní skupiny byly představeny tyto výstupy, které budou předloženy Řídicímu výboru ke
schválení:

•

zpráva o činnosti MAP

•

evaluace priorit a cílů

•

evaluace plnění RAP 2019/2020

•

nové projektové záměry v území

•

změna struktury Strategického rámce

K obsahu dokumentů neměl žádný člen pracovní skupiny připomínky.
6)

Rozvoj matematické gramotnosti v MŠ nejen u předškoláků

Odborná část setkání byla věnována prezentaci Jarmily Šebkové z MŠ U Slunečních hodin
a Jiřiny Řehákové z MŠ Srdíčko. Tématem jejich příspěvku byl rozvoj matematické
gramotnosti v MŠ nejen u předškoláků, které bylo rozděleno do oblastí:
1) Při jakých aktivitách v mateřské škole rozvíjíte předmatematické představy?
2) Jaké metody při tom používáte?
3) Jaké pomůcky a didaktické materiály k tomu potřebujete?
4) Jsou nezbytné k rozvíjení PMP interaktivní pomůcky?
Prezentace Jarmily Šebkové je přílohou tohoto zápisu. Téma pokračovalo ukázkou aktivit,
pomůcek a metod využívaných pro rozvoj matematické gramotnosti na MŠ (Jiřina Řeháková,
MŠ Srdíčko Říčany).

7) Příprava workshopu pracovní skupiny pro letní školu MAP
V návaznosti na předešlý bod jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny diskuzi
k přípravě workshopu pracovní skupiny v rámci letní školy MAP Přechod dětí z MŠ
na ZŠ (sdílení praxe pedagogů v rámci regionu). Členové pracovní skupiny se shodli
na základní struktuře workshopu:
1) Prezentace aktivit v MŠ
2) Prezentace aktivit v ZŠ
3) Ukázka pomůcek v MŠ
4) Ukázka pomůcek v ZŠ
5) ICT pomůcky v rozvoji matematické gramotnosti

Do přípravy workshopu budou kromě členů pracovní skupiny zapojeni také
pedagogové ZŠ Strančice a ZŠ Kunice.
9) Plánované aktivity MAP – březen 2020

Jednání pracovní skupiny pokračovalo představením plánovaných aktivit v měsíci
březnu (koordinátorka implementačních aktivit M. Kučerová). Pozvánka na únor se týká
především konference Společně pro úspěch našich škol.

8) Závěr (diskuze, termín dalšího setkání)

K závěru proběhla diskuze na téma:
• Vznik speciálních tříd v MŠ.
• Plánování aktivit MAP
• Střední článek řízení.

Setkání bylo ukončeno společnou domluvou data dalšího setkání, které se uskuteční

18. února od 13.30 hod.
Zapsala: M. Kučerová
Ověřila: Ing. Žilková

