
Zápis z 1. jednání pracovní skupiny 

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu 
každého žáka

Den a místo jednání: 12.2.2019, Gobelínový salonek (Kulturní dům, Tyršova 1001, 
592 31 NMnM)

Přítomní členové: Mgr. Jarmila Vlčková – odborný garant II. úrovně

Mgr. Eva Ficová – člen PS

PaedDr. Dagmar Nejedlá – člen PS

Mgr. Miroslava Prudká – člen PS

Mgr. Šárka Roháčková – člen PS

Mgr. Ilona Špinarová – člen PS

Omluvení členové: -

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

2.4.2019 (15:30), kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo 
náměstí 12, 592 31 NMnM)

Program jednání:

1. Úvodní slovo

2. Administrativní záležitosti

3. Strategický plán skupiny pro MG

4. Diskuse a závěr

Průběh jednání:

1. Úvodní slovo

V úvodu prvního setkání se všichni členové skupiny společně seznámili. Garantka pracovní skupiny

představila náplň práce.

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě“, 

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009720



2. Administrativní záležitosti

Členové  pracovní  skupiny  zkontrolovali  své  osobní  údaje  a  podepsali  připravené  Dohody

o provedení práce. Následně proběhla domluva dne a místa druhého setkání pracovní skupiny.

3. Strategický plán skupiny pro MG

Členové skupiny nejdříve pohovořili o současné situaci matematické gramotnosti. Zamýšleli se nad

strategií  skupiny  a  nad  aktivitami,  které  by  školy  přivítaly  k rozvoji  matematické  gramotnosti.

Přicházely již první návrhy na případné realizace. Nechyběla ani zmínka nad aktuálními trendy ve

výuce jako je například Hejného metoda.

Návrhy na případné realizace:

    1. Vytvoření internetové stránky

    2. Soutěž v matematice pro žáky a rodiče mezi jednotlivými školami ORP

    3. Finanční gramotnost – workshop pro žáky

    4. Vytvoření databáze návrhů 

    5. Vzorové hodiny – náslechy pro učitele

4. Diskuse a závěr

Pokračováním byla živá diskuse nad zmíněnými návrhy. Závěrem si členové skupiny zadali úkoly

na  další  setkání.  Na úplný  konec  garantka  poděkovala  všem přítomným za  účast  a  spolupráci

a jednání bylo ukončeno.

V Novém Městě na Moravě, 14.2.2019

Vypracovala: Mgr. Jarmila Vlčková, odborný garant II. úrovně

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě“, 

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009720


