
            
 

Koordinátor projektu: MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

Název projektu: MAP Trutnovsko II 

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009402 

 

Jednání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti 

zápis č. 14 

videokonference – Google Meet, 22. 2. 2022, od 14:00 

 

Program: 

1. Vyhodnocení kulatého stolu ze dne 5. 1. 2022 

2. Plán aktivit na 1. pololetí 2022 

3. MAP III 

4. Diskuze, různé 

 

1. Vyhodnocení kulatého stolu ze dne 5. 1. 2022 

• Setkání učitelů ZŠ a SŠ s cílem zacílit výuku v posledních ročnících ZŠ splnilo účel, došlo 

k vzájemné výměně informací a požadavků jednotlivých škol, např.: 

- učitelé ZŠ už vědí, na co se mají zaměřit 

- kantoři SŠ byli „ochytřeni“ informacemi o skutečné náplni výuky na ZŠ 

• Celkový počet účastníků setkání – 23 

• Poděkování Zuzaně Růžičkové ze ZŠ Trutnov, Komenského – akci vymyslela, připravila, 

odmoderovala a napsala i hodnotící zprávu 

• Vznesen požadavek – účastníci se chtějí scházet 1x ročně  

• Kulatý stůl byl následně medializován 

 

2. Plán aktivit na 1. pololetí 2022 

• Petr Záliš, manažer projektu MAP Trutnovsko II, zrekapituloval: 

- uskutečněné aktivity PS pro rozvoj MG 

- proběhlé aktivity MAP Trutnovsko II komplexně k aktuálnímu datu a akce plánované 

• Kulatý stůl (KS) pro učitele informatiky a výpočetní techniky ZŠ a SŠ  

- nová informatika je ucelený systém, který navazuje na SŠ 

- cílem kulatého stolu je: 

o získat vstupní i výstupní informace učitelů  

o „navazování“ informací o programování 

o propojení učitelů ZŠ a SŠ 

o vzdělávání v rámci MAP Trutnovsko  

- nová informatika je náročná materiálově – dotaz školám o možnosti vzájemného 

  zapůjčování techniky (např. stavebnice apod.) 

- termín konání 29. 3. 2022 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Národního domu Trutnov 

- V. Fišer ještě osloví známé učitele informatiky ZŠ a SŠ a dodá realizačnímu týmu (RT) body     

  programu KS  

- určitě budou třeba učitelé z trutnovské průmyslovky i Střední integrované školy Dvůr    

  Králové 

- RT MAP vytvoří databázi učitelů informatiky ZŠ a SŠ s doplněním učitelů od V. Fišera a  

  následně případné zájemce osloví e-mailem s pozváním na KS 

- moderování celé akce se ještě upřesní 
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3. MAP III 

• Členové PS byli informováni o podání žádosti MAP III, který je navazujícím projektem na MAP 

II v trvání 11 měsíců (leden až listopad 2023) 

• Žádost prošla formálním hodnocením 

 

 

4. Diskuze, různé 

• Plánovaná aktivita 2.14 – Děti ve virtuálním prostředí – 4 setkání rodičů – lektor L. Vicenc  

z oddělení prevence Policie ČR  

- možnost propagace na školách ze stran členů PS i RT s konečným zjištěním počtu rodičů 

  Příklad: rodiče z více škol Úpicka (ZŠ bří Čapků, ZŠ Úpice-Lány, Gymnázium, Havlovice..)    

  směřovat na jedno místo (hostitelskou školu) nebo školy Velké Svatoňovice, Malé   

  Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší, Markoušovice – hostitel ZŠ Batňovice apod. 

- poptávka hostitelských škol převyšuje nabídku 

• Informace - I. Jiříčková – na ZŠ Úpice-Lány 7. 4. 2022 se bude konat pro 9. ročník akce na 

podporu finanční gramotnosti s lektorem Janem Veselým, kterého doporučuje i pro další 

aktivity v rámci MAPu, nápad pro konání v loutkovém divadle v Úpici (možnost promítání 

prezentace na plátno) 

• Proběhla diskuze ke všem bodům programu 

 

Termín 15. jednání PS pro rozvoj MG stanoven na úterý 29. 3. 2022 od 15 hodin v zasedací místnosti, 

Národní dům Trutnov. 

 

Prezenční listina dokladovaná formou čestného prohlášení zúčastněných je přílohou č. 1 tohoto 

zápisu a Print Screen obrazovky je přílohou č. 2. 

 

Zapsal: Barbora Procházková 

Dne: 22. 2. 2022 


