
 

 

MAP ORP LITOMĚŘICE II Město Litoměřice MAS České středohoří, z.s. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586  Ploskovice 50 
map@mascs.cz  mascs@tiscali.cz 
www.maplitomericko.cz   

   

 

Zápis k zasedání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k 
rozvoji potenciálu každého žáka a pracovní skupiny pro rozvoj 

polytechnického, zájmového a neformálního vzdělávání a pracovní skupiny 
pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka  

  

Datum konání:  21. 6. 2019 

Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

Obsah jednání: 

- Předběžné výsledky ze sběru dat do Popisu potřeb škol 
- Aktualizovaná SWOT-3 analýza 
- Výsledky dotazníkového šetření Mapování vzdělávacích potřeb na území ORP Litoměřice 
- Aktualizace strategického rámce a investičních priorit 
- Informace k plánovaným aktivitám projektu 
- Diskuze 

 

Zápis: 

- Zahájení setkání pracovní skupiny manažerkou projektu Ing. Veronikou Šturalovou a 
představení programu setkání 

- Po úvodu následovalo podání informací o předběžných výsledcích ze sběru dat z Popisu 
potřeb škol. Členové byli informováni, že celkové výsledky s vytvořením grafů budou 
sestaveny po letních prázdninách. Důvodem je pozdní dodání zpracovaných popisů potřeb od 
některých škol. Poté byli členům předneseny předběžné výsledky z jednotlivých témat –
čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, ostatní gramotnosti v jednotlivých otázkách 
ze záznamových listů (jaké aktivity se realizují, jaké plánují, v čem byla škola úspěšná apod.). 
K výsledkům se členové PS vyjadřovali – které aktivity znají, které by se mohly podpořit 
z projektu MAP II, případně navrhovali v rámci témat nové aktivity.  

o V rámci předchozích setkání PS pro financování a PS pro rovné příležitosti byli členům 
podány informace k aktivitám, které přednesly PS – Spolupráce se seniory na čtení 
knih (plánovaná aktivita škol) – oslovení seniorů (babičky a dědečkové) např. 
z domova pro seniory, „školková“ babička a dědeček. V MŠ Dětský koutek výborně 
funguje „hudební babička“, aktivity ve spolupráci se SPC (kurzy logopedického 
asistenta, besedy apod.). 

o Digitální hnízda, projekt „Malá technická univerzita“ pro MŠ, akce „Pojďme si hrát 
s programováním“ (UJEP), program pro děti z gymnázia (chemie) 

o V rámci Techdays sdílení zkušeností učitelů a ředitelů s polytechnickým vzděláváním, 
o Zmapovat možnost exkurzí do podniků na území ORP Litoměřice (Mondi, 

Lovochemie, Chvalis apod.) 
o Nové aplikace pro zpestření výuky matematiky pro druhý stupeň ZŠ 
o Více s dětmi a žáky do provozu (hasiči, laboratoře aj.) 
o Digitální buňky – zapůjčení věcí – TKM 
o Lektoři na matematiku apod. se zapojením techniky/polytechniky 
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o V rámci potřeby zlepšení škol – interaktivní pomůcky (IT kurz), změna výuky 
(atraktivnější výuka) 

- Aktualizovaná SWOT-3 analýza byla poslána členům PS v pozvánce k setkání 
- Výsledky dotazníkového šetření z Mapování vzdělávacích potřeb – členům PS byly 

představeny výsledky z mapování, především nejvhodnější dny v týdnu na vzdělávací akce, 
délka vzdělávacích akcí. Podklady k mapování dostali členové před setkáním spolu 
s pozvánkou. 

- Aktualizace SR a investičních priorit – podklady dostali členové PS v pozvánce na setkání. SR 
spolu s investičními prioritami bez výhrad. Členové PS byli informováni o změně, která bude 
provedena při další aktualizaci SROV. Tato změna ve větě v popisu cíle 5.2 byla navržena PS 
rovné příležitosti. 

- V rámci informací k plánovaným aktivitám projektu byly podány informace k chystanému 
ročníku TechDays 2019. 

- Po diskuzi následovalo ukončení setkání a rozloučení se členy PS. Další setkání proběhne 
září/říjen 2019. 
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