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Zápis z 2. setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost / 2021 

 

Termín: 27. 5. 2021, 16:00 

Místo konání: kancelář MAS, Očkova 2, Roudnice nad Labem 

Účastníci: Kateřina Pecharová, Andrea Jandová, Jaroslav Vysoký 

 

Program: 

 

1. Úvod 

- Nová polytechnická dílna přímo v prostorách MAS v Očkově ulici 

- Od nového roku nový garant polytechniky – p. Jaroslav Vysoký 

 

2. Novinky z projektů MAP a EVVO 

- Aktuálně plánujeme zejména akce projektu „Vzdělávání koordinátorů EVVO a praxe 
využití školních zahrad“, momentálně je nejbližší plánovanou akcí „Konference 
k udržitelnému rozvoji, udržitelné škole a učení venku“ 

- Dále pravidelně aktualizujeme na webu metodiky k přírodním zahradám a také hrám 
na chodník. 

- Zrealizovali jsme v rámci projektu EVVO ptačí „poznávačku“ 
- V rámci spolupráce s MAP Litoměřicko proběhly webináře s Klárou Smolíkovou, kam 

se mohli přihlásit i naši pedagogové. 
- Dále proběhly webináře od společnosti Contexta – na konci května proběhl poslední, 

zatím se další webináře neplánují. 
- Na minulých jednáních byl již avizován nápad na „stopovanou“ po Roudnici, která by 

obsahovala různé vědomostní úkoly týkající se našeho města. Máme 
nakontaktovanou pí Matouškovou z Masarykovy MŠ, od které jsme již obdrželi 
spoustu zajímavých tipů. 
V Litoměřicích mají také zkušenosti s pořádáním jednorázových „stopovaček“ 
v podobě jednodenní akce pro děti i dospělé. Aktuálně je naplánována šifrovaná 
v Úštěku. Podobnou akci bychom v budoucnu mohli zrealizovat také. 

 

3. Informace z projektu MAP 

- Z jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti vzešel požadavek na zakoupení 
celoroční projektové sady „EMOCE“ a „Nepořádek na palubě“ od centra Pochodeň. 
Po projednání chceme zakoupení těchto sad podpořit pro všechny naše zapojené 
ZŠ. Více zde: https://www.centrum-pochoden.cz/e-shop/ 

 

 

O dalším setkání pracovní skupiny budeme zavčasu informovat emailem a prostřednictvím 

našeho Facebooku. Forma setkání bude zvolena dle vládních opatření a epidemiologické 

situace. 
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