
Zápis ze 8. 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: 10.9.2020, kavárna Kafé 133, Komenského náměstí 133, 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

Mgr. Šárka Roháčková – člen PS

Mgr. Petra tatíčková - host

Omluvení členové: -

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

12.11.2020 (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

Během tohoto setkání  se  s  námi  rozloučila  paní  Mgr.  Miroslava  Prudká,  která  již  dále  nebude

aktivně s naší skupinou spolupracovat. Jako host se zúčastnila paní Mgr. Petra Tatíčková, která se

stane novou členkou naší skupiny. 

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

● Škola hrou   

Vzhledem  k  omezením  a  rizikům  vyplývajících  z  epidemiologické  situace  se  paní

Sedláčková rozhodla seminář  zrušit.  Nabízí  však možnost zúčastnit  se on-line webináře,

který  v  současné  době  připravuje.  Pokud bychom s  touto  alternativou  souhlasili,  nabízí

termín již v říjnu. Paní Ilona Špinarová zjistí veškeré informace a podmínky.

● Mozkohrátky  

Datum konání: 23.10. - 24.10.2020

Čas: 23.10. - celý den (určeno také pro školy v dopoledních hodinách)

24.10. - dopoledne

Přesný začátek a konec bude ještě doplněn.

Místo: Kulturní dům, NMnM

● Diferencovaná výuka matematiky  

Datum konání: 3.11.2020

Čas: 13:00 - 17:00

Místo: Kulturní dům, NMnM

Kapacita: 20 osob

Cílová skupina jsou učitelé 2. stupně ZŠ

● Deskové hry - Hra za hru  

Cílem soutěže je vytvořit hru a její pravidla tak, aby si ji mohli zahrát kamarádi na ostatních

školách. Soutěž bude probíhat v termínu listopad 2020 - květen 2021 a bude probíhat v

kategorii I. stupeň a II. stupeň.
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V kategorii I. stupeň půjde o libovolné techniky zpracování.

V kategorii II. stupeň lze použít i digitální techniku.

Na tuto soutěž již bylo uvolněno 10.000,-

V nejbližší době budou osloveny dopisem všechny školy.

3. Nové aktivity a následná diskuse

● Soutěž ve stavění z MERKURU  

Soutěž je určena pro žáky 2. stupně ZŠ. Ve škole bude vytvořen tým, MAP poskytne každé

škole  (5  škol)  stavebnici  Merkur,  ze  které  budou žáci  stavět  svůj  projekt.  Soutěž  bude

vyhodnocena a vznikne z ní fotodokumentace.

Stavebnice Merkur poté zůstane školám. Termín konání - jaro 2021 (únor - konec května)

Finanční vyčíslení:

částka na školu                                  5.000,-

počet škol                                           5

celkem                                               20.000,-

● Tvorba výukových a učebních materiálů - Sdílení dobré praxe  

Lektorka Mgr. Petra Tatíčková nabídne účastníkům tipy, jak levně a rychle vyrobit výukové

a  učební  materiály.  Workshop je  určen  pro učitele  ZŠ a  bude se konat  v  ZŠ Bobrová.

Kapacita je maximálně 20 lidí. Workshop bude trvat 3 hodiny. 

Finanční vyčíslení:

lektorné navrhujeme vyplatit za 5 hodin (příprava + samotný workshop)

lektorné                                            975,-

materiál                                          2.000,-

Celková částka                             2.975,-
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● LOGIMO 2.  

Paní Eva Ficová chystá pokračování logické olympiády. Termín realizace je plánován na 2.

pololetí školního roku 2020/2021. Navrhujeme vyplatit paní Ficové lektorné, jako tomu bylo

při Logimu 1.

Finanční vyčíslení:

lektorné (3*195,-)                                 585,-

na odměny pro žáky:                       10.000,-

Celková částka                               10.585,-

4.  Termín  dalšího  setkání  byl  stanoven  na  12.11.2020  ve  14:00,  kancelář  MAP (Poliklinika,

Vratislavovo náměstí 12, 592 31 NMnM)

V Novém Městě na Moravě, 16.9.2020

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