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Zápis z 1. společného setkání PS matematická gramotnost SO ORP Stod  
a Nýřany 

(setkání proběhlo v prostorách 10. ZŠ, nám. Míru 6, Plzeň – přítomní viz prezenční listina) 
 

1. Úvod 
Na úvod setkání Tomáš Svoboda (MAS Radbuza) představil účastníkům projekty MAP  
a činnosti PS matematická gramotnost. 
 
Co je Místní akční plán vzdělávání (MAP): 

− nástroj MŠMT pro podporu spolupráce škol v rámci SO ORP 

− partnerství pro spolupráci škol v SO ORP Stod a Nýřany 

− dokument, kde jsou popsány priority a cíle partnerství do roku 2023 

− prostřednictvím OP VVV je financováno naplnění těchto cílů 

− mezi povinná témata MAP patří matematická gramotnost 
 
Pracovní skupina Matematická gramotnost: 

− sdílení pomůcek a her pro prohlubování matematické gramotnosti 

− Hejný a matematická gramotnost (exkurze v ZŠ Tyršova Plzeň) 

− letní škola na téma matematická gramotnost 

− finanční gramotnost 

− exkurze na školách v regionu a prezentace vlastních zkušeností 
 

2. Využití her při prohlubování MG 
Tento blok vedla Pavla Sýkorová. Prezentace je součástí příloh tohoto zápisu. 
 

3. Diskuse k sdílení pomůcek a her pro matematickou gramotnost 
Na základě diskuse účastníků vznikl návrh projektu na sdílení deskových her pro prohlubování 
MG: 

− každá škola bude mít možnost si vybrat z her pro: 1. stupeň, 2. stupeň a školní družinu. 
Ve spolupráci s Pavlou Sýkorovou a na základě doplnění ze škol vznikne seznam her, ze 
kterého si budou moci školy vybrat ty, které by chtěly mít. Specificky bude řešen  
2. stupeň, kde je využití deskových her vzhledem k časové dotaci na výuku 
problematičtější. Seznam her pro 2. stupeň bude doplněn i o další pomůcky, které školy 
budou moci při prohlubování MG využít. 

− bude připravena meziškolní soutěž ve vybraných deskových hrách 

− bude iniciováno jednání se ZČU v souvislosti se spoluprací studentů při realizaci 
projektových dnů na zapojených školách. Během projektových dnů se třídy zapojených 
škol seznámí se zakoupenými deskovými hrami a studenti jim jednotlivé hry představí.  
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− z MAP bude hrazen nákup her, příprava projektového dne i cestovné a organizace 
soutěže. 

 
Informace: https://www.mas-radbuza.cz/projekty-map/ 
 
Kontakty: 
Zuzana Štychová: 725 909 846 (stychova@mas-radbuza.cz) – SO ORP Nýřany 
Kamila Opl Hackerová: 725 909 836 (oplova@mas-radbuza.cz) – SO ORP Stod 
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