
Zápis ze 7. 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: 22.4.2020, komunikace prostřednictvím emailu

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

Mgr. Eva Ficová – člen PS

PaedDr. Dagmar Nejedlá – člen PS

Mgr. Ilona Špinarová – člen PS

Mgr. Šárka Roháčková – člen PS

Mgr. Miroslava Prudká – člen PS

Omluvení členové: -

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

4.6. 2020 (14:00), 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

Průběh jednání:

1. Úvodní slovo

Z důvodu současné situace v ČR, kdy je nařízen nouzový stav, proběhlo setkání pomocí emailové

komunikace, na které se členky skupiny po předchozí domluvě (vzhledem k možnostem) dohodly.

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v územním dopadu ORP Nové Město na Moravě“, 

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009720



2. Rozpracované aktivity

● Letní škola  

Termín: 19. - 21. 8. 2020

S paní Havelkovou je vše dohodnuté, na seminář Geogebra bude nutná instalace GeoGebra

klasik 5.

Do škol byla rozeslána pozvánka, aby se učitelé o této akci dozvěděli a mohli se přihlašovat.

● Logická olympiáda LOGIMO  

Logická olympiáda se uskutečnila na 1. ZŠ NMNM, na ZŠ Jimramov, tyto školy zvládly do

jarních  prázdnin  obě  kategorie,  na  ZŠ  Bobrová  se  uskutečnila  pouze  jedna  kategorie.

Vzhledem  k  současné  situaci  jsme  se  rozhodly  do  konce  tohoto  školního  roku  ocenit

všechny výherce již proběhlé olympiády a současně nabízíme těm školám, kde nedošlo k

realizaci, možnost dokončit olympiádu na počátku následujícího školního roku. Paní Ficová

je s těmito vyučujícími v kontaktu a zjistí zájem pozdějšího konání olympiády.

● Mozkohrátky (Maskohraní)  

Prezentaci  výrobků firmy Makura a  Mindok chceme realizovat  tak,  aby byly co nejlépe

přístupné jak školám, školkám, tak i široké veřejnosti. Proto bychom rády navrhly pátek celý

den a sobotní dopoledne. Termíny jsou zatím jen orientační a to 23. a 24. října 2020

nebo 13. a 14. listopadu. 2020. Dáša Nejedlá bude zjišťovat,  který termín bude

vyhovující pro firmu Mindok.

Cena……………………..8.000,-

● Deskové hry  

Tato aktivita se vzhledem k situaci prozatím odsouvá na podzim.
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3. Nové aktivity a následná diskuse

● Škola hrou  

Seminář, který obsahuje mnoho praktických rad a námětů pro zkvalitnění a zpestření výuky

na  1.  stupni  ZŠ.  Představuje  řadu  konkrétních  her  a  pomůcek,  které  navozují

příjemnou, tvůrčí a zábavnou atmosféru při vyučování, kdy děti pracují s chutí a

samostatně. Seminář je plně zaměřen na pedagogickou praxi (praktické náměty,

pracovní návody a postupy, metody a hry, ukázky netradičních pomůcek a práce s

nimi). Pomůcky slouží k procvičení právě probírané látky hravou formou, učí děti

samostatnosti,  respektují  individuální  tempo každého žáka.  Předběžný termín je

září 2020, odpoledne  kolem 15:00 – 18:00. 

Kapacita je 20 osob.

Cena…………………….10.000 Kč (500 Kč za osobu)

● Diferencovaná výuka matematiky  

Seminář  pro  učitele  matematiky  2.stupně  ZŠ  s  možností  nákupu  materiálů.

Účastníci tohoto kurzu by získali osvědčení a materiály v hodnotě 300 Kč. Pokud by

byl tento seminář schválen, termín je předběžně s paní Ondráčkovou již domluvený

na 3.11.2020. Kapacita je 20 lidí. 

Cena : školení…………………………………………..8.000 Kč

materiály (při plné obsazenosti).....................20*300=6.000 Kč

Cena celkem …………………………………………...14.000 Kč
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4.  Termín  dalšího  setkání  byl  stanoven  na  4.  6.  2020  ve  14:00,  kancelář  MAP (Poliklinika,

Vratislavovo náměstí 12, 592 31 NMnM

V Novém Městě na Moravě, 6.5.2020

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