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Zápis ze setkání PS (podskupiny) Matematická gramotnost SO ORP Nýřany 
(setkání proběhlo v Tyršově ZŠ a MŠ v Plzni - Černicích   dne 20. února   2020 - přítomní viz. 

prezenční listina) 
 

 
1. Aktuality MAP SO ORP Nýřany 

 
V rámci PS Mgr. Tomáš Svoboda (MAS Radbuza) přítomné seznámil s: 

− Vizí MAP SO ORP Nýřany, prioritami a cíli 

− Akčním plánem MAP SO ORP Nýřany na období 2020 – 2021 
 
Účastníci se shodli, že vize, priority a cíle jsou v současné podobě dostačující a plně zahrnují 
všechny připravované aktivity MAP SO ORP Nýřany. Z Akčního plánu MAP Tomáš Svoboda 
upozornil zejména na tyto aktivity: 
 
Pomůcky na prohlubování digitální gramotnosti – na základě setkání ředitelů a ohlasů z PS, kde 
účastníci diskutovali o prohlubování digitální gramotnosti, vyplynul záměr pořízení několika sad 
pomůcek na prohlubování DG, které budou k dispozici na zapůjčování do škol. Účastníci se shodli, 
že vzájemné sdílení pomůcek je přínosné a uživatelsky vhodné pro školy v regionu. Konečná 
podoba realizace projektu bude projednávána na některém z příštích setkání PS MG. 
 
Letní škola – na základě dobrých zkušeností a kladných referencí bude MAS Radbuza realizovat  
v srpnu 2020 letní školu pro pedagogy, jejíž součástí bude i matematická gramotnost.  
 
 

2. Matematická  gramotnost  - Bádáme a přemýšlíme hrou  

Účastníci této pracovní podskupiny byli především vychovatelé školních družin.                           
Pod vedením Jaroslavy Pachlové, která má v dané oblasti bohaté zkušenosti jako lektorka 
i jako vychovatelka ŠD, shlédli připravenou prezentaci včetně videí, prakticky si vyzkoušeli 
zábavné matematické hříčky, tvoření, hry a pokusy primárně zaměřené na rozvoj 
matematické gramotnosti v rámci zájmového vzdělávání. Odkazy a tipy – viz samostatná 
prezentace lektorky.  
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Kontakt: 
Zuzana Štychová: 725 909 846 (stychova@mas-radbuza.cz)  
Pavla Adamcová: 720 021 961 (adamcova@mas-radbuza.cz)  
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