
Zápis z 2. 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: 2.4.2019, kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo náměstí 12, 
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:

4.6.2019 (15:30), kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo 
náměstí 12, 592 31 NMnM)

Program jednání:

1. Úvodní slovo

2. Google disk - sdílené úložiště dokumentů

3. Aktivity pro rozvoj matematické gramotnosti

4. Termín 3. setkání a závěr

Průběh jednání:

1. Úvodní slovo

Garantka  pracovní  skupiny  na  úvod  všechny  členky  přivítala  a  proběhly  nutné  administrativní

záležitosti.
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2. Google disk - sdílené úložiště dokumentů

Členky  pracovní  skupiny  byly  seznámeny  s  Google  diskem.  Díky  názorným  ukázkám  byla

předvedena  praktičnost  sdíleného  úložiště.  Všechny  členky  byly  vyzvány  k  vytvoření  účtu  na

googlu a k následnému nastavení sdílení.

3. Aktivity pro rozvoj matematické gramotnosti

Na úvod členky představily  své připravené aktivity  a myšlenky, jakými by se chtěli  v projektu

zabývat.  Na  základě  těchto  nápadů  proběhla  rozsáhlá  diskuse,  ze  které  vzešel  seznam aktivit.

Jednotlivé  aktivity  tohoto  seznamu  se  budou  v  následujících  setkáních  postupně  konkretizovat

a poté realizovat.

Seznam aktivit pro rozvoj matematické gramotnosti:

1. Chaloupky Krátká -  semináře pro učitele a děti - např.  Učíme se v zahradě matematiku

a fyziku

2. Školení pro učitele MŠ - nabídka seminářů pro rozvoj matematické pregramotnosti - např.

Kurzy  Montessori  (www.dovolenasdetmi.cz),  Škola Hejného metody v  předmatematické

výchově

3. Školení  pro  učitele  1.  a  2.  stupně  ZŠ  -  nabídka  seminářů  pro  rozvoj  matematické

gramotnosti ve školách (např. Geogebra)

4. Workshopy pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, jejich rodiče a širokou veřejnost

5. Finanční  gramotnost  -  podpora  finanční  gramotnosti  ve  školách  formou  projektu,

přednášky lektorky p. Zelené

6. Vypracování seznamu odkazů na webové stránky - pro žáky, rodiče a pro učitele k rozvoji

matematické gramotnosti

7. Sdílení nabídky aktivit se školami, školkami, žáky a širokou veřejností - vytvoření webové

stránky, facebooková stránka

8. Adresář firem
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9. Veletrh pomůcek - nabídka učebnic různých nakladatelství, nabídka didaktických pomůcek

pro školy, školky a rodiče (Krivin, Didactive,...), nabídka didaktických her (Abaku, Geotrio,

Pix-it,...)

10. Exkurze - nabídka pro žáky MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ - Vida centrum, Alternátor Třebíč, apod.

4. Termín 3. setkání a závěr

Termín  dalšího  setkání  byl  stanoven na  4.6.  v  15:30.  V závěru  setkání  byly  vybrány aktivity,

kterými se budou členky pracovní skupiny zabývat na třetím jednání. Poté garantka poděkovala

všem přítomným za účast a spolupráci a jednání bylo ukončeno.

V Novém Městě na Moravě, 5.4.2019

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