
Zápis z 5. 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: 7.  11.  2019,  konferenční  sál  č.2,  KD (Tyršova  1001,  59231
NMnM)

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

Mgr. Eva Ficová – člen PS

Mgr. Šárka Roháčková – člen PS

PaedDr. Dagmar Nejedlá – člen PS

Mgr. Miroslava Prudká – člen PS

Mgr. Ilona Špinarová – člen PS

Omluvení členové: -

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

6.  2.  2020  (14:00),  kavárna  The  Black  Cup  (Nečasova  31,
59231 Nové Město na Moravě)

Program jednání:

1. Úvodní slovo

2. Vyhodnocení akce

3. Rozpracované aktivity

4. Nové aktivity a následná diskuse

5. Termín dalšího setkání

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



Průběh jednání:

1. Úvodní slovo

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

Ing. Kateřina Kondýsková a Mgr. Tereza Sáblíková. 

2. Vyhodnocení akce

• 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

Akce  byla  úspěšná,  zúčastnilo  se  celkem  17  učitelek  z  MŠ  a  ZŠ.  Z  informací  z  evaluačního

dotazníku by byl zájem o další semináře Hejného metody s delší časovou dotací pro učitele MŠ

i ZŠ.

3. Rozpracované aktivity

• Letní škola

termín: 17. - 20. 8. 2020

Bude připraven dopis na jednotlivé školy, ve kterém už budou konkretizovány aktivity a lektoři.

Všeobecná shoda je na třídenním pobytu, možno využít prostor školy v Pohledci. Je také nutné

upřesnit, pro který stupeň bude letní škola určená. Úkol pro členy PS do týdne dát zpětnou vazbu

ohledně lektorů i témat, kterými by se mohla letní škola zabývat.  Jeden den by mohl být věnovaný

burze nápadů.

• Logická olympiáda LOGIMO

Je  hotova definitivní verze a následně bude předána školám prostřednictvím pana Pohanky. Jedná

se o školy:  Nové Město na Moravě 1. a 2., Bobrová, Jimramov a Sněžné.  Na ceny bude na jednu

školu 1 400 Kč formou poukázek. Školy zareagují pomocí google formuláře. 
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• Výpomůcky

Paní  Ilona  Špinarová  informovala  o  tom,  že  firma  změnila  podmínky.  Nově  chtějí   platit  za

účastníka na semináři 450,-Kč a za zbytek do 1 000,- Kč si účastník může vybrat pomůcky. Nabídli

jiný termín,  mohou přijet 3. února 2020 od 13,00 do 16,00 hodin. Paní Ilona Špinarová potvrdí

termín.

4. Nové aktivity a následná diskuse

• Deskové hry

Diskuze jak zapojit  žáky ve školách.  Jedná se o soutěž ve vymýšlení  (deskové) hry.  Přes pana

Pohanku  obešleme  školy  a  ponecháme  na  dobrovolnosti,  zda  se  žáci  zapojí.  Navržené  hry  se

shromáždí  a  vyhodnotí.  Pokud se  podaří  sehnat  výrobce,  který  by hru  byl  schopný vyrobit  za

rozumné finance, nechá se nejlepší vyhodnocená hra vyrobit a bude k dispozici ostatním školám. 

cena - Hra za hru 

náklady na ceny: 2 000,-

dodavatel k jednání:  BETAZ s.r.o, Nádražní 458, Hlinsko

náklady na výrobu hry: 8 000,-

• Maskohraní

Může navazovat na předcházející aktivitu a půjde o koncipované dopoledne či odpoledne pro žáky

škol, na které může navazovat možnost ukázek pro rodiče. Paní Prudká zajistí možnost zapůjčení

her MAKURA, D. Nejedlá od MOZKOHERNY Třebíč. 

celková částka: 10 000,-

• Seminář s paní Jiřinou Bednářovou- Matematická pregramotnost

Seminář paní Bednářové - Přechod dítěte z MŠ do ZŠ. Paní Bednářová sdělí v nejbližší době přesný

termín.
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5. Termín dalšího setkání

Termín dalšího setkání byl stanoven na 6. 2. 2020 ve 14:00, kavárna The Black Cup (Nečasova 31, 

59231 Nové Město na Moravě)

V Novém Městě na Moravě, 12.11. 2019

Vypracovala: PaedDr. Dagmar Nejedlá, členka PS
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