
 

 

       

Zpráva o zapojení odborníka pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do 

procesu vzdělávání v rámci Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti k rozvoji 

potenciálu každého žáka 

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 

 

Příjemce Město Říčany 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643 

Název projektu ORP Říčany - Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

Název platformy/panelu Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

Zaměření platformy/panelu Rozvoj aktualizace MAP, podaktivita 2.4 Pracovní skupiny pro rozvoj 
 čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

Složení platformy/panelu (instituce) Zástupci obcí v území na danou problematiku (učitelé, lídři) 

Datum zřízení platformy/zřízení 17. 5. 2018 

 

Výstup z jednání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti k rozvoji potenciálu 

každého žáka ze dne 17. 05. 2018 

Datum konání platformy/panelu/pracovní skupiny: 22. 5. 2018 

 

Na základě komunikací se zástupci předškolního a základního vzdělávání v regionu, znalosti území 

získané při realizaci projektu MAP I a zveřejněné nabídky spolupráce pro dotčenou veřejnost byla 

navržena do pozice odborníka pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do 

procesu vzdělávání Mgr. Peter Zafka (pedagog ZŠ Navis). Mgr. Zafka se danou problematikou 

dlouhodobě zabývá v rámci své aprobace matematika a IVT a pedagogické praxe v Základní škole 

Navis v Dobřejovicích. Kromě běžné výuky na základní škole vede kroužky IT, robotiky 

a programování. 

Členové Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

návrh na obsazení pozice odborníka pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT 

do výuky přijali.  

 

 

Čelenové Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

 Jméno a přímení  Funkce organizace  Poznámka 

1. 
Kateřina Schejbalová, 

vedoucí PS 

Ředitelka, ZŠ Strančice Zástupce ZŠ, pedagog 



 

 

       

Čelenové Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

 Jméno a přímení  Funkce organizace  Poznámka 

2. Peter Zafka Pedagog, ZŠ Navis ICT, zástupce ZŠ, pedagog 

3. Blanka Chramostová Ředitelka, ZŠ Kunice Zástupce ZŠ, pedagog 

4. Martina Kořenová Učitelka ZŠ, 3. ZŠ Říčany Zástupce ZŠ, pedagog 

5. Miloslava Staňková Učitelka, ZŠ Mnichovice Zástupce ZŠ, pedagog 

6. Jiřina Řeháková Ředitelka, MŠ Srdíčko Říčany Zástupce MŠ, pedagog 

7. Jarmila Šebková 
Ředitelka, MŠ U Slunečních 

hodin, Říčany 

Zástupce MŠ, pedagog 

8. Linda Kůstková Manažerka projektu Člen ŘV, RT 

9. Monika Žilková asistentka Člen RT 

 

 

 Zapsala M. Kučerová 
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 Ověřila L. Kůstková 
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