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Zápis z jednání pracovní skupiny  

„Rozvoj matematické gramotnosti“ 
 

2. jednání 
 

 
 
Datum a čas: pondělí 1. října 2018 v 15:00 hodin  
Místo:   v prostorách 2. Základní školy Holešov, Smetanovy sady 625 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 

 

1. Zahájení 
2. Příprava realizace aktivit v rámci Akčního plánu na školní rok 2018/2019 
3. Různé  
4. Závěr 

 

1. Zahájení 

Hlavní manažerka projektu Markéta Poláchová Kropáčková přivítala přítomné a seznámila 
je s programem jednání pracovní skupiny „Rozvoj matematické gramotnosti“. 
 
 
2. Příprava realizace aktivit v rámci Akčního plánu na školní rok 2018/2019 

Marie Tesařová, koordinátor MAP, se ve svém vystoupení zaměřila na Akční plán (AP) na 
školní rok 2018/2019, který byl výstupem projektu MAP I, konkrétně na aktivity k rozvoji 
matematické gramotnosti, polytechnického vzdělávání, zdravého životního stylu. 
Byl představen postup, jak budou jednotlivé aktivity v rámci Implementace MAP řešeny 
a požadované výstupy pro dokladování.   
Následovala společní práce PS, kdy členové PS ve spolupráci s RT upřesnili náklady 
k akcím (pro PS Financování), zpřesnili popis akce, měli možnost označit již akci 
neaktuální k vyřazení z AP, popř. navrhnout místo ní akci jinak zaměřenou na 
rozvoj matematické gramotnosti, polytechnického vzdělávání, zdravého životního stylu. Při 
zpřesňování akcí byla dodržena podmínka spolupráce min. 3 škol na dané akci 
spolupráce. Termíny akcí mohou být s dostatečným předstihem v případě potřeby 
měněny. 
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Na jednání pracovní skupiny byl přítomen garant okruhu aktivit implementace pro 
matematickou gramotnost, který má za realizaci jednotlivých aktivit zodpovědnost, popř. ji 
po dohodě v PS delegoval na jiného člena PS. 
Výstup z jednání PS „Rozvoj matematické gramotnosti“ je přílohou zápisu. 
 
3. Různé 

Navržené aktivity v AP na školní rok 2018/2019 budou posouzeny PS Financování 
z hlediska přiměřenosti finančních nákladů a vhodnosti zdroje financování a PS Rovné 
příležitosti z hlediska nastavení rovných příležitostí. 
 
4. Závěr 

M. Poláchová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS. 
 

 
V Holešově 1. 10. 2018 
Zapsala: M. Tesařová 
 
 
 
        Markéta Poláchová Kropáčková 
                          hlavní manažer projektu  
     
         


