
Zápis z 3. 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: 4.6.2019, 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:

12.9.2019 (15:00), kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo 
náměstí 12, 592 31 NMnM)

Program jednání:

1. Úvodní slovo

2. Facebook

3. Dokument Priority a cíle, indikátory

4. Aktivity

5. Termín dalšího setkání
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Průběh jednání:

1. Úvodní slovo

Garantka pracovní skupiny na úvod všechny členky přivítala a byla podepsána prezenční listina. Na

setkání byla přítomna také Ing. Kateřina Kondýsková a PhDr. Ludmila Slánská.

2. Facebook

Členky pracovní skupiny byly seznámeny s facebookovou stránkou pro MAP II, která je již aktivní.

3. Dokument Priority a cíle, indikátory

Všechny  členky  obdržely  emailem  dokument  Priority  a  cíle,  indikátory.  Na  setkání  bylo

zodpovězeno několik otázek ohledně tohoto dokumentu.

4. Aktivity

 Barevná škola   - projekt, který se snaží o barevnější, modernější a názornější prostředí ve

školách a školkách. Jarmila Vlčková informovala všechny členky skupiny o výrobcích, které

je možné zakoupit. Jedná se o podlahové polepy, polepy na zeď, tematické koutky a desky,

polepy dveří a nástěnné pomůcky. Chceme uspořádat pro ředitele škol a školek schůzku

s manažerem projektu  Barevná  škola  p.  Šudomou (resp.  obchodní  zástupkyní  pro  okres

Vysočina p. Součkovou), kteří by jim dané výrobky názorně ukázali. Na toto setkání bude

pozvána také paní ředitelka ze ZŠ Vémyslice paní Jana Dvořáková, kterou zajistí Dagmar

Nejedlá. Vzhledem k tomu, že na této škole je instalováno nemalé množství těchto pomůcek,

paní Dvořáková s námi bude sdílet metodiku a také přidá své zkušenosti. Chceme každému

řediteli nabídnout částku, za kterou budou moci koupit výrobek dle jejich uvážení. Pokud by

byla cena za vybraný výrobek vyšší či pokud bude chtít škola výrobků více, bude si muset

rozdíl  doplatit.  Byla  nabídnuta  paní  Šmardové  spolupráce  se  skupinou  pro  čtenářskou

gramotnost. Při telefonickém rozhovoru s panem Šudomou byla přislíbena při větším odběru
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výrobků množstevní  sleva.  Ing.  Kateřina  Kondýsková navrhla  toto  setkání  uskutečnit  na

pravidelném setkání ředitelů škol, které by se mělo uskutečnit v září. Přesný termín bude

upřesněn. 

Finanční vyčíslení : 

lektorné cca 2000,-

částka na jednoho ředitele 3000,-

počet ředitelů 18

Celkem (18 x 3000 + 2000) = 56000,-

 Základy Hejného metody v předmatematické výchově   - seminář, který je určen pro učitele

MŠ, je zaměřen na zásady Hejného metody, na aplikaci těchto metod v předmatematické

výchově, na rozvoj číselných představ a rozvoj porozumění geometrickým pojmům. Tento

seminář se bude konat v říjnu 2019 v Novém Městě na Moravě, nejlépe v prostorách MŠ -

místo bude upřesněno. Kvůli omezené kapacitě bude nutné se na seminář předem závazně

přihlásit. 

Částka celkem: 8000,-

Na tento seminář bude navazovat seminář pro rodiče, který se bude konat v listopadu 2019.

Tuto aktivitu si vzala na starosti Ilona Špinarová.

 Logická  olympiáda   -  paní  Eva  Ficová  představila  svoji  myšlenku,  která  se  týká  žáků

2.stupně (5 škol). Během letních prázdnin plánuje ve spolupráci se svými kolegy připravit

logické úkoly, kvízy a hry, které by smíšené týmy plnily. 
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Po vyhodnocení budou nejúspěšnější týmy pozvány na společné setkání s občerstvením do

některého z kulturních zařízení v Novém Městě na Moravě a obdrží ceny. Tato aktivita bude

do dalšího setkání detailněji rozpracována. Tato aktivita bude dlouhodobějšího rázu.

Částka za setkání a ceny celkem: 7000,-

 Matematika  v  přírodě   -  sdílení  dobré  praxe.  Lektor  Ing.  Martin  Kříž  seznámí  učitele

1. stupně ZŠ s výukou matematiky v okolí školy a za pomocí přírodnin se dostane k různým

matematickým tématům. Na tento seminář bude opět nutné se předem zaregistrovat kvůli

omezené kapacitě. Aktivitu plánujeme na měsíc říjen, ale přesné datum bude ještě dořešeno.

Lektorné celkem: 11000,-

 Letní škola   - Ilona Špinarová představila návrh na letní školu pro učitele. Tato aktivita je

zatím ve stádiu rozpracování. Měla by být realizovaná v letních prázdninách r. 2020. Na

letní  školu budou pozváni  lektoři  z  oblasti  matematické  gramotnosti.  Lektorné  a  ostatní

finance budou detailněji  rozpracovány na dalším setkání. Na letní školu pro učitele bude

navazovat  příměstský tábor  pro děti.  Zde  by  byla  vhodná spolupráce  s  DDM (táborová

základna v Olešné). Pro účastníky letní školy zvažujeme podmínku účasti a realizace části

programu na příměstském táboře pro děti.

 Seminář  s  paní  Jiřinou  Bednářovou   -  paní  Jiřina  Bednářová  je  autorkou  publikací  pro

předškoláky, kde se zaměřuje na rozvoj matematických schopností a logického myšlení, na

rozvoj grafomotoriky, zrakového vnímání, na všestranou přípravu dítěte do školy, atd. Tato

aktivita může být propojena se skupinou pro čtenářskou gramotnost. Tuto aktivitu má na

starosti Dagmar Nejedlá.
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5. Termín dalšího setkání

Termín byl stanoven na 10.9. v 15:45, kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo náměstí 12, 592 31

NMnM).

V Novém Městě na Moravě, 10.6.2019

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