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Zápis z jednání pracovní skupiny  

„Rozvoj matematické gramotnosti“ 
 

7. jednání 
 

 
 
Datum a čas: pondělí 9. prosince 2019 v 14:30 hodin  
Místo:   v prostorách 1. Základní školy Holešov, Smetanovy sady 630 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Aktualizace dokumentu MAP rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov – strategické části 
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. Aktualizace dokumentu MAP rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov – strategické části 

Na základě aktualizované analytické části dokumentu MAP, především SWOT-3 analýzy 
prioritních oblastí a podoblastí, členové PS ve spolupráci s RT přistoupili k aktualizaci 
jednotlivých částí strategické části dokumentu MAP.  

Na základě podkladů z aktualizované analytické části MAP se členové PS „Rozvoj 
matematické gramotnosti“ shodli, že není nutno aktualizovat vizi do roku 2023. 

Na základě podkladů z analytické části MAP a doporučení RT MAP se členové PS „Rozvoj 
matematické gramotnosti“ shodli, že není nutná aktualizace priorit stanovená v původním 
dokumentu MAP. 

Členové PS se shodli, že Prioritní oblasti zařazené do dokumentu MAP není třeba rozšiřovat 
ani zužovat. 

Na základě podkladů z analytické části MAP a doporučení RT MAP se členové PS „Rozvoj 
matematické gramotnosti“ shodli, že není nutné stanovovat nové nebo zužovat stávající cíle. 
PS potvrdila, že je třeba upřesnit popis cíle 4.1. a souhlasí s vložením zpřesnění do popisu 
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cíle 4.1: „Podporovat děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nadané 
a mimořádně nadané.“ 

Aktualizovaná Strategická část (Kap. 3 dokumentu MAP) za všechny PS je společnou 
přílohou zápisu.  
 
3. Různé 

Další PS je plánovaná na začátek ledna. Jednání PS bude zaměřeno na přípravu AP – 
aktivit spolupráce – na školní rok 2020/2021. Aktivity jednotlivých škol (Šablony II) zpracuje 
RT MAP.  

Do 7. 1. se uskuteční sběr investičních záměrů pro aktualizaci SR MAP – investičních priorit. 
Vložení záměrů je možné konzultovat s RT MAP.  

Jednání ŘV MAP k aktualizaci dokumentu MAP se uskuteční 27. 1. 2020. 

 
4. Závěr 

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

 
V Holešově 9. 12. 2019 
Zapsala: M. Tesařová 
 
 
 
        Markéta Poláchová Kropáčková 
                          hlavní manažer projektu  
     
          


