
Zápis z 4. 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: 12.9.2019, 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. Ilona Špinarová – člen PS

Omluvení členové: Mgr. Šárka Roháčková – člen PS

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

7.11.2019, kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo náměstí 
12, 592 31 NMnM)

Program jednání:

1. Úvodní slovo

2. Rozpracované aktivity

3. Nové aktivity a následná diskuse

4. Termín dalšího setkání
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Průběh jednání:

1. Úvodní slovo

Garantka  na  úvod  přivítala  přítomné  členky  pracovní  skupiny.  Na  setkání  byla  přítomna  také

Ing. Kateřina  Kondýsková,  PhDr.  Ludmila  Slánská  a  Mgr.  Tereza  Sáblíková.  Členky  byly

seznámeny se zprávou finanční skupiny a s doporučením k jednotlivým aktivitám.

2. Rozpracované aktivity

 Barevná  škola     -  Vzhledem  k  velké  finanční  náročnosti  samolepek  finanční  skupina

doporučila poptat zájem škol. Dopis, který bude rozeslán do škol, abychom zjistili, o které

výukové materiály by měli učitelé zájem, sestaví paní Mgr. Miroslava Prudká. Poté bychom

rádi  oslovili  žáky  z  1.  ZŠ  v  Novém  městě  na  Moravě,  kteří  mají  rozšířenou  výuku

informatiky,  aby  se  ujali  grafického  zpracování  těchto  samolepek.  Na  doporučení  bude

poptán tisk u místních firem.

 Základy Hejného matematiky v předmatematické výchově  

Datum konání: 18.10.2019

Čas: 15:30 -19:30

Místo: 2. ZŠ Nové Město na Moravě, učebna 2.B

Kurz je určený pro učitele MŠ, kapacita je maximálně 20 učitelů, proto je nutné se předem

závazně přihlásit.
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 Matematika v přírodě pro učitele 1. stupně ZŠ  

Vzhledem k velké vytíženosti lektora pana Ing. Martina Kříže byla tato aktivita přesunuta na

jaro 2020. Přislíben byl měsíc duben. Přesné datum bude ještě doplněno. Kapacita pro tento

seminář je také omezena a to na 25 učitelů. Jako vhodné místo pro konání tohoto semináře

byla vybrána školní zahrada 1. ZŠ v Novém Městě na Moravě.

 Letní škola  

K této aktivitě bude opět nutné prověřit zájem učitelů.  Dopis, který sestaví paní Prudká,

seznámí učitele všech škol s naším záměrem. Poté bude aktivita detailněji propracována.

 Logická olympiáda LOGIMO  

Paní Eva Ficová již představila členkám skupiny konkrétní úlohy. Žáci budou rozděleni do

dvou kategorií. První kategorii budou představovat žáci 6. a 7. ročníku a druhou kategorii

žáci 8. a 9. ročníku. Olympiáda bude rozdělena na dvě části. První část bude kvíz, kdy si

žáci budou prohlížet po určitou dobu obrázek a poté jim bude položena otázka. Druhá část

bude ve formě úkolů. Do příštího setkání bude hotova definitivní verze a následně předána

školám.  Konání  logické  olympiády  je  plánované  na  2.  pololetí  tohoto  školního  roku

2019/2020.

3. Nové aktivity a následná diskuse

 Výpomůcky  

Paní Ilona Špinarová představila svůj námět na uspořádání semináře Výpomůcky. Jedná se

o seminář,  který je  určen pro učitele  1.  stupně ZŠ, ze kterého si  odnesou velkou dávku

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



inspirace pro výuku matematiky a také českého jazyka. Cena kurzu je 450,- za osobu nebo si

každý účastník nakoupí materiály v hodnotě 1000,-. Upřednostňovali bychom raději druhou

variantu. Maximální počet učitelů na semináři je 20.

Finanční vyčíslení:

částka na osobu: 1000,-

počet osob: 20

celkem: 20000,-

 Matematika a fyzika v přírodě pro 2.stupeň ZŠ  

Tento  seminář  by  se  konal  v  návaznosti  na  seminář  Matematika  v  přírodě.  Termín  by

připadal na měsíc duben a místem konání by byla školní zahrada 1. ZŠ v Novém Městě na

Moravě.

celková částka: 11000,-

 Seminář s paní Jiřinou Bednářovou- Matematická pregramotnost  

Paní Jiřina Bednářová je autorkou publikací pro předškoláky, kde se zaměřuje na rozvoj

matematických  schopností  a  logického  myšlení,  na  rozvoj  grafomotoriky,  zrakového

vnímání i na všestranou přípravu dítěte do školy. Jedná se o osmihodinový seminář, který je

určen pro učitele MŠ. Kapacita je 20 učitelů. 

Finanční vyčíslení:

částka na osobu: 850,-

částka celkem: (20 x 850) = 17000,-
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 Seminář paní Bednářové - Přechod dítěte z MŠ do ZŠ  

Co dítě čeká při přechodu z mateřské školy do základní školy? Nejen na tuto otázku odpoví

paní Bednářová ve dvouhodinovém semináři, který je určen pro rodiče budoucích prvňáčků.

Cena  bude  upřesněna  v  co  nejbližší  době.  Pokud  by  byly  schválené  semináře  paní

Bednářové, oba dva by se konaly v jeden den.

4. Termín dalšího setkání

Termín dalšího setkání byl stanoven na 7.11. ve 14:00, kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo

náměstí 12, 592 31 NMnM)

V Novém Městě na Moravě, 19.9.2019

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