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Zápis ze setkání PS (podskupiny) Matematická gramotnost SO ORP Stod 
(R. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008597) 

 

(setkání proběhlo v Tyršově ZŠ a MŠ v Plzni - Černicích   dne 20. února   2020   
přítomni viz prezenční listina) 

 
 

1. Úvod 
 
Podskupina PS Matematická gramotnost byla určena zástupcům subjektů zájmového vzdělávání. 
Cílem pracovní podskupiny byla diskuse k akčnímu plánu MAP SO ORP Stod na období 2020 – 
2021 a prezentace aktivit, které je možné na prohlubování matematické gramotnosti realizovat 
ve školních družinách či zájmových kroužcích SVČ. 
 

2. Akční plán SO ORP Stod  
 
Mgr. Tomáš Svoboda (MAS Radbuza) seznámil účastníky s návrhem Akčního plánu MAP SO ORP 
Stod na období 2020 – 2021.  
 

Název aktivity Popis aktivity Doba realizace 

Projekty 

Čtení - nejlepší učení Obsahem aktivity je spolupráce 
škol při práci s knihou 
prostřednictvím pracovních 
listů a rozšíření knižního fondu 
zapojených škol. Čtvrtý rok 
bude projekt zaměřen na 5. 
ročník na 1 stupni a napříč 
ročníky na 2. stupni ZŠ. 

září 2020 – květen 2021 
 

Spolupráce při realizaci 
výchovných koncertů 

Obsahem aktivity je spolupráce 
základních, mateřských škol                  
a základních uměleckých škol 
při prohlubování znalostí               
o historii a současnosti vážné, 
lidové i populární hudby. 

září 2020 – květen 2021 
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Sdílení pomůcek                                        
pro prohlubování digitální 
gramotnosti 

Obsahem projektu je vytvoření 
půjčovny pomůcek zaměřených 
na prohlubování digitální 
gramotnosti. Půjčovna bude 
součástí webu MAS Radbuza. 

červen 2020 – říjen 2020 

Den jinde Exkurze zástupců školních 
samospráv na jiných školách 
v regionu a společná realizace 
simulační či rolové hry                    
na občanské či environmentální 
téma. 

leden 2021 – květen 2021 
 

Supervize ve školách MAS Radbuza zajistí 
supervizora a uhradí náklady na 
jeho činnost v mateřských a 
základních školách v SO ORP 
Nýřany a SO ORP Stod. 

červen 2020 – květen 2021 

Dešťovka je kamarád Projekt realizovaný                                  
ve spolupráci se spolkem 
Ametyst ohledně problematiky 
nakládání s vodou 
prostřednictvím zkoumání 
školní zahrady. 

září 2020, březen 2021 – květen 
2021 

Pracovní skupiny a setkávání 

PS čtenářská gramotnost,  
PS matematická gramotnost, 
PS rovné příležitosti,  
PS financování 

Pracovní skupiny jsou povinné 
pro všechny MAP financované 
z prostředků OP VVV. Cílem 
realizačního týmu je, aby každá 
z pracovních skupin měla jasně 
definované téma, které mohou 
účastníci PS diskutovat 
s odborníkem či zástupcem 
instituce/organizace, která je 
na dané téma zaměřena. 

Každá z PS musí proběhnout 
minimálně  4x ročně.  
  

Setkávání ředitelek/ředitelů ZŠ 
SO ORP Nýřany a Stod 

Setkání probíhají na 
jednotlivých školách v území a 
jsou zaměřeny na aktuální 
témata základního vzdělávání. 

listopad 2020 a duben 2021 
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Setkání pedagogů MŠ 
k prohlubování čtenářské 
pregramotnosti 

Obsahem setkávání je výměna 
zkušeností ohledně práce 
s knihou v předškolním 
vzdělávání 

září 2020 – květen 2021 

Asistence v praxi  Setkání asistentů pedagoga 
včetně vzájemného sdílení 
zkušeností. 
 

září 2020 – květen 2021 

Vzdělávací akce 

Semináře „měkkých 
dovedností“  

Semináře zaměřené na měkké 
dovednosti – práce s emocemi, 
řešení konfliktů, psychohygiena  
apod. pro pedagogy ZŠ a MŠ – 
Mgr. Dubec. 

červen 2020, listopad 2020, 
prosinec 2020, únor 2021 

Letní škola pro pedagogy Druhý ročník letní školy                         
se zaměřením na čtenářskou              
a matematickou gramotnost, 
syndrom vyhoření, atd. 

srpen 2020 

Diagnostika dítěte v MŠ, 
Grafomotorika  

Semináře zaměřené na 
diagnostiku dětí a rozvoj 
grafomotoriky pro pedagogy 
MŠ s Mgr. Bednářovou  

září – prosinec 2020 

 
V následné diskusi Tomáš Svoboda dovysvětlil náplň jednotlivých aktivit a upřesnil možnosti 
zapojení škol do implementačních projektů. 
 

3. Matematická  gramotnost  - Bádáme a přemýšlíme hrou  

Další část programu proběhla pod vedením Jaroslavy Pachlové, která účastníkům představila 
aktivity realizovatelné ve školních družinách, které mají pozitivní vliv na matematickou 
gramotnost. Prezentace je součástí tohoto zápisu. 

 
Kontakt: 
Ivana Štenglová: 720 021 960 (stenglova@mas-radbuza.cz) 
Kamila Opl Hackerová: 7250909836 (oplova@mas-radbuza.cz) 
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