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

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. Ilona Špinarová – člen PS

Omluvení členové: Mgr. Miroslava Prudká – člen PS

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

23. 4. 2020, Penzion U Pasáčka, (Palackého náměstí 15, 592 31
Nové Město na Moravě)

Program jednání:

1. Úvodní slovo

2. Vyhodnocení akce

3. Nejbližší akce

4. Rozpracované aktivity

5. Nové aktivity

6. 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, PhDr. Ludmila Slánská a Mgr. Tereza Sáblíková.

2. Vyhodnocení akce

 Výpomůcky

datum konání: 3. 2. 2020

čas: 13:00 -16:00

místo: KD - konferenční sál č. 1

Akce  byla  úspěšná,  zúčastnilo  se  celkem  19  učitelek  ZŠ.  Velmi  pozitivně  hodnotily  možnost

nákupu pomůcek a praktické rady, jak s těmito pomůckami pracovat.

3. Nejbližší akce

 Logická olympiáda LOGIMO

datum konání: do konce března

Do jednotlivých škol byla zaslána pozvánka a podklady s informacemi k olympiádě. Protože se

v následujícím týdnu koná setkání ředitelů, bylo navrženo prodloužit registraci. Každý učitel získá

podklady k realizaci a dle svých časových možností uskuteční olympiádu na své škole do konce

března. Po vyhodnocení výsledků budou nejlepší týmy z každé kategorie a z každé školy odměněny

věcnými cenami v navýšené hodnotě 2000,- na školu. Realizaci má na starosti autorka olympiády

paní Eva Ficová.
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 Matematika v přírodě pro učitele 1.stupně ZŠ

datum konání: 29. 4. 2020

čas: 12.00 - 16.00 hod

místo: Školní zahrada Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124

Maximální počet účastníků je 25 učitelů 1. stupně ZŠ.

 Seminář s paní Jiřinou Bednářovou- Matematická pregramotnost

datum konání: 18. 5. 2020

čas: 8.30 - 16:30 hod

místo: KD - konferenční sál č. 1

Tento seminář je určen pedagogům MŠ, kapacita semináře je max. 20 účastníků.

 Seminář paní Bednářové - Přechod dítěte z MŠ do ZŠ

datum konání: 18. 5. 2020

čas: 16:30 – 18.30 hod

místo: KD - konferenční sál č. 1

Tento seminář je určen pro širokou veřejnost.

 Matematika a fyzika v přírodě pro učitele 2. stupně ZŠ

datum konání: 19. 5. 2020
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čas: 12.00 - 16.00

místo: Školní zahrada Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124

Seminář je určen pedagogům 2. stupně ZŠ, maximální kapacita je 25 účastníků.

4. Rozpracované aktivity

• Deskové hry

Tato akce se uskuteční v prvním pololetí školního roku 2020/2021. Paní Vlčková nachystá dopis,

který následně pan Pohanka rozešle do škol. Aktivita se zatím zpracovává.

• Maskohraní

Tato akce se bude projednávat na příští schůzce, p. Prudká, která má tuto akci na starosti, nebyla na

schůzce přítomna.

• Letní škola

Členky pracovní skupiny vybraly pro letní školu semináře paní Veroniky Havelkové.

✗ Aktivizující metody pro podporu matematické gramotnosti na ZŠ

✗ Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti na ZŠ

✗ GeoGebra jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na ZŠ

Letní škola se bude konat tři dny. Paní Havelková souhlasí s termínem 19. - 21.8. Maximální počet

účastníků je 16 osob. Pro program GeoGebra bude nutné se přesunout do počítačové učebny (1. ZŠ

nebo 2. ZŠ).

cena: 42.000 Kč
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5. Nové aktivity

• Diferencovaná výuka matematiky - L. Ondráčková EDUPRAXE

Rádi  bychom  uskutečnili  seminář  pro  pedagogy  matematiky  2.  stupně  ZŠ  s  možností  nákupu

materiálů,  jako to  bylo u semináře  Výpomůcky.  Tuto  aktivitu  má na  starosti  paní  Eva Ficová.

Zvažujeme oslovit také učitele 2. stupně ZŠ z MAP pro orp Žďár nad Sázavou, pro větší účast na

tomto semináři.

6. Termín dalšího setkání

Termín dalšího setkání byl stanoven na 23. 4. 2020 (14:00), Penzion U Pasáčka, (Palackého náměstí

15, 592 31 Nové Město na Moravě)

V Novém Městě na Moravě, 13. 2. 2020

Vypracovala: Mgr. Šárka Roháčková, členka PS
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