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1. Odsouhlasení programu 

• Program na jednání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost a polytechniku 

byl schválen. 

2. Strategický dokument MAP II. 

• Jedná se o závěrečný výstupní dokument projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II. 

• Momentálně je projednávána jeho finální podoba, která bude zaslána všem členům PS 

• Žádáme o připomínky k dokumentu,  témata (potřeby) budou sloužit jako podklady 

pro další možné granty, žádosti, atp. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby tato témata 

(potřeby) byla někde zdokumentována. 

3. Agregovaný popis potřeb škol 

• Zaslán dokument k vyjádření 

• Jedná se o dokument shrnující potřeby škol ORP Česká Lípa a ORP Nový Bor (co 

školy potřebují, chtějí, atp.) 

• Nyní je možné se k jednotlivým tématům vyjádřit 



 

                                                                                                        

4. Strategické plány škol 

• Dokumenty, které jasně definují směr jednotlivých škol (např. EVVO, ICT, MAT, 

sport, cizí jazyky, atp.) 

• Je to velice zásadní jak pro školy samotné (zpracování vyhlášených výzev, grantů, 

atd.), tak i pro pedagogy pro jejich osobní rozvoj (zpracování jednotlivých žádostí, tím 

se také podílí na rozvoji daného oboru ve škole, zároveň je to pro ně „jistota práce“) 

• Není stanoveno, že by se školy musely zaměřit pouze na jeden obor, může jich být i 

několik. Tyto plány pouze systematicky stanovují, jaký obor je primární a jaký 

sekundární. 

• Důležitost tohoto dokumentu tkví v tom, že na základě jeho existence si školy mohou 

vybavit učebny nebo je nově zřídit tak, aby jejich využití bylo maximální. 

5. Nadcházející spolupráce v projektu MAP III. 

• Dotaz na členy PS, zda je zájem o spolupráci i v nadcházejícím projektu na dobu cca 

2,5 roku 

• v jednotlivých PS je možno v rámci projektu MAP III. využívat možností vzdělávání 

(semináře, kurzy, workshopy), která budou vyhodnoceny jako přínosné a žádoucí 

• jednohlasné kladné vyjádření  

6. Okresní kolo matematické olympiády - informace o jejím průběhu 

• Velmi malá účast 

• Z této soutěže vzešli 2 velmi nadaní žáci a bude zajímavé sledovat jejich vývoj do 

budoucna 

 

➢ Pythagoriáda (soutěž) - letošní kolo zrušeno z důvodu pandemie 

 

7. PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI V UPLYNULÝCH LETECH 

 

 

 

V České Lípě dne 08.04. 2021              Zapsala: Milena Nováková, Eva Kolocová 

 

 



 

                                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 


