
Pracovní skupina pro rozvoj matematcké gramotnost a k rozvoji potenciálu
každého žáka:

Povinné úkoly:

 výměna zkušenost a odborných znalost o metodách, pomůckách a postupech, které vedou
k rozvoji MG (a s tm souvisejccc prerramotnosi) a k rozvoji potenciálu kaddého dáka (pícklady
v Inspiromatu č. 2);

 začleněnc oblasi diritálnc rramotnosi a vyudcvánc ICT ve vzdělávánc v souvislosi s podporou
matemaické rramotnosi a rozvojem potenciálu kaddého dáka;

 podcl  na  aktualizaci  dokumentace  MAP  –  mj.  revize  analýzy  stavu  a  potíeb  aktérů  ve
vzdělávánc, revize SWOT 3 analýz, aktualizace hlavncch problémů k íešenc v obdobc do 2023,
popis pícčin vybraných hlavncch problémů tak,  aby bylo modné následně navrhovat íešenc
zacclené na podstatu problému, specifkace modných nápravných kroků, aktualizace Návrhu
priorit rozvoje vzdělávánc v územc MAP a jim pícslušných cclů a akivit;

 projednánc fnálncho MAP – doporučenc ke schválenc/neschválenc, doporučenc změn/úprav;

 projednánc doporučenc realizačncho týmu pro ícdccc výbor ve věci evaluace;

 idenifkace mcstncch lcdrů (zpracovaný seznam) a jejich zapojenc do práce PS a dalšcch akivit
v územc, zapojenc lcdrů z jiných platorem, rerionů nebo VŠ – seznam lcdrů zveíejněn na webu
MAP;

 zpracované návrhy akivit spolupráce a akivit  škol  v matemaické rramotnosi a k rozvoji
potenciálu  kaddého  dáka  píedané  ŘV  MAP,  ke  zdrojům  fnancovánc  se  vyjadíuje  PS  pro
fnancovánc;

 spolupráce  s PS  pro  fnancovánc  –  aby  se  nastartované  a  naplánované  akivity  a  procesy
udrdely.

Členové: Jako  konzultant  bude  k  jednánc  PS  píizván  odborník  na  vzdělávání  dět s  potřebou
podpůrných  opatření,  napí.  zkušený  učitel  či  speciálnc  pedaror  ze  školy  speciálnc  nebo  z  jiné
poradenské orranizace věnujccc se dětem a dákům se SVP nebo pracovnck PPP/SPC nebo cerifkovaný
lektor. Bude zapojen minimálně jeden odbornck/mcstnc lcdr pro oblast podpory diritálncch kompetencc
a začleňovánc ICT do procesu vzdělávánc.

Do činnosi pracovncch skupin jsou zapojeni učitelé lcdíi/experi z daného územc.  Minimálně jeden
člen PS musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb., ve zněnc pozdějšcch píedpisů,
s minimálně pětletou praxí v základní škole (dokládá se divotopis).

Scházc se min. 4x ročně. Ze všech jednánc PS jsou poíizovány zápisy.
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