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Zápis z jednání č. 1 

pracovní skupiny MAP 

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

 

Termín konání: 13. září 2016 

Místo:   Městský úřad Slavkov u Brna 

Přítomni:  Mgr. Hana Patschová, Mgr. Veronika Pouchlá, Ing. Helena Weidingerová,  

  Mgr. Petr Kostík, Ing. Richard Podborský, Mgr. Jitka Schovancová 

Záznam z jednání: 

1. Zahájení, seznámení s programem pracovní skupiny 

Mgr. Kostík zahájil jednání pracovní skupiny, představil program první pracovní schůzky. 

2. Představení projektu MAP 

Mgr. Schovancová a Ing. Podborský seznámili účastníky stručně s projektem MAP rozvoje vzdělávání 

ORP Slavkov u Brna, s jeho cíli, organizační strukturou, tématy, časovým rozložením, jednotlivými 

cílovými skupinami.  

Účastníkům byly představeny již vypracované materiály, analýza a strategický rámec MAP, a také 

některé zdroje, které sloužily jako podklad pro zpracování těchto materiálů (např. Dotazníkové 

šetření MŠMT pro základní a mateřské školy). Byli také seznámení s možností připomínkování 

vypracovaných materiálů. 

3. Téma: Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Členové pracovní skupiny byli seznámeni s výzvou MŠMT (uveřejněno červen 2016) pro základní a 

mateřské školy a podporovanými oblastmi, které obsahuje. Jednou z oblastí je také čtenářská a 

matematická gramotnost pro základní školy. V těchto oblastech se jedná například o šablony typu: 

vzdělávání pedagogických pracovníků, spolupráce škol, Klub zábavné logiky a deskových her, 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ - tedy o témata, která mohou být řešena také v rámci aktivit MAP.  

Mgr. Schovancová do příští schůzky pracovní skupiny zjistí v základních školách ORP, které šablony si 

školy vybraly, zda ve výběru budou také aktivity pro matematickou a čtenářskou gramotnost. Tato 

situace by pak bylo zohledněna při přípravě aktivit Akčního plánu MAP pro rok 2017. 

4. Činnost pracovní skupiny 

Ing. Podborský seznámil přítomné s činností pracovních skupin v rámci MAP, s jejich úlohou během 

trvání projektu.  
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Jednotlivé členky pracovní skupiny se znají; zastupují vyučující matematiky na 1. a 2. stupni základní 

školy, českého jazyka pouze na stupni 1. a vedoucí volnočasových aktivit pro děti. Proto se účastnice 

shodly na tom, že je vhodné rozšířit počet členů skupiny o další - např. o vyučující českého jazyka 

základní školy na 2. stupni a o knihovnici. Mgr. Schovancová informovala o tom, že byly vyzvány různí 

vyučující i knihovnice k účasti v pracovní skupině, bohužel nikdo neprojevil zájem. Do příští schůzky 

v listopadu osloví další.  

 Skupina se blíže věnovala SWOT analýze rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti v ORP a 

souhlasila s jejich body. Další podnětné připomínky byly již směřovány ke konkrétní realizaci bodů 

z analýzy.  

Další část byla věnována diskusi nad požadavky ve vzdělávání v obou oblastech, a tedy i nad 

zaměřením činnosti pracovní skupiny. Byly určeny následující priority: 

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání z pozice vyučujícího (možnosti, 

metody, technika, atd.)  

- Žák - čtenář a matematik 

- Nové technologie, výukové pomůcky, literatura 

- Zájmové a neformální vzdělávání v obou oblastech 

- Sdílení zkušeností, spolupráce mezi pedagogy i ostatními subjekty 

- Čtenářské dílny, matematické kluby, soutěže, propagace matematiky a čtení   

Tyto oblasti byly konfrontovány s navrženými prioritami č. 2 a 4 strategického dokumentu MAP. 

Nebyl nalezen žádný velký nesoulad. Účastnice mohou vznést případné připomínky prostřednictvím 

připomínkových listů.  

5. Diskuse 

V diskusi byly navrhovány případné možné aktivity nejen v oblasti gramotností (např. seznámení 

s metodou p. Hejného v matematice, typy na spolupráci učitelů a vedoucích knihoven, konkrétní 

využití ICT), ale také v dalších oblastech základního vzdělávání, kterými by se MAP měl zabývat (např. 

pro oblast společného vzdělávání, inkluze). Všechny tyto nápady zapíše Mgr. Schovancová do 

připravovaného nápadníku akcí pro ORP, který bude k dispozici online a vyučující ho budou moci 

doplňovat dle vlastních potřeb.   

6. Závěr 

Přítomní domluvili, že další schůzka se uskuteční v pondělí 21. listopadu v 16.00 v základní škole 

v Křenovicích, budova na Václavské ulici. Obsahem schůzky bude příprava Akčního plánu MAP pro rok 

2017, jeho konkrétních aktivit zaměřených na dané téma pro jednotlivé cílové skupiny projektu a 

rozbor řešení opatření věnovaných čtenářské a matematické gramotnosti v základním školství.  

 

 Zapsala:  Mgr. Jitka Schovancová 
Ověřil:  Ing. Richard Podborský 
Schválil: Mgr. Petr Kostík  


