
Zápis z 11. 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. 2021, online přes Google Meet

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

PaedDr. Dagmar Nejedlá – člen PS

Mgr. Šárka Roháčková – člen PS

Mgr. Ilona Špinarová

Mgr. Petra Tatíčková

Mgr. Lenka Šmardová

Ing. Kateřina Kondýsková

PhDr. Ludmila Slánská

Omluvení členové: Mgr. Eva Ficová – člen PS

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

16. 9. 2021 (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

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



Průběh jednání:

1. Úvodní slovo

Setkání proběhlo vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci opět online přes aplikaci Google

Meet. V úvodu setkání byl velmi kladně zhodnocen uskutečněný webinář Základy Hejného metody

na prvním stupni ZŠ.

2. Rozpracované aktivity

 Geometrie kolem nás  

Do této aktivity se zapojily pouze tyto školy: 1. a 2. ZŠ z Nového Města na Moravě a škola v

Pohledci. Dohromady se jedná o 6 tříd (2 třídy + 4 oddělení družiny). Navrhujeme tedy koupit

odměnu do těchto šesti tříd. Cena za odměnu se tedy sníží (o cca 15.000,-). Nyní je možné začít

s tiskem fotografií. 

 Diferencovaná výuka matematiky  

Tento seminář byl zatím odložený vzhledem k malé obsazenosti. Paní Ficová zajišťuje termín.

Pro vyšší počet účastníků nabídneme tento seminář i pro učitele 1. stupně ZŠ.

 Mozkohrátky  

Protože nám vládní opatření zatím nedovolují zorganizovat tuto aktivitu v takovém rozsahu, v

jakém  byla  plánována,  navrhujeme  změnit  cílovou  skupinu.  Z  široké  veřejnosti  a  škol  se

zaměříme na družiny a MŠ.  Termín možné realizace zajistí PaedDr. Dagmar Nejedlá.

 Logimo  

Vzhledem k vládnímu opatření přesunuto na později, termín bude upřesněn. Zajišťuje Mgr. Eva

Ficová.

 Tvorba výukových a učebních materiálů - Sdílení dobré praxe  

Aktivitu doporučujeme uskutečnit v rámci letní školy. Video s tvorbou výukových materiálů

bude účastníkům poskytnuto na CD.
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 Robotika  

Vzhledem  k  tomu,  že  není  žádoucí,  aby  se  shromažďovalo  více  lidí,  přišla  paní  Nejedlá  s

následujícím návrhem. Robotika vedená paní Hankou Šandovou a 3D tisk s panem Tomášem

Feltlem se bude konat ve stejný den, polovina účastníků by byla na semináři robotiky a druhá

polovina na semináři 3D tisku. Poté se skupinky vymění. Akce proběhne v Poličce. Seminář

bude celodenní.

Termín: 12. 7. 2021

Kapacita: 14 účastníků

Cena celkem (za Robotiku i 3D tisk)...................10.000,-

 Když se v     matematice nedaří aneb jak podpořit žáky nejen s     dyskalkulií  

Seminář proběhne online. Lektorkou bude paní Mgr. Jiřina Bednářová.

Termín: 4. 6. 2021

Kapacita: 20 účastníků

3. Nové aktivity a následná diskuse

 Letní škola  

Organizace letní školy je propojena se skupinou pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Mgr. Lenka

Šmardová oslovila lektory z Učíme venku. Letní škola by se uskutečnila v týdnu od 2. - 6. 8.,

bude určena pro maximální  počet  20 účastníků.  Cena za jeden den činí  10.000,-  (program

Učíme venku by byl na dva dny). Třetí den bychom rády uskutečnily workshop p. Tatíčkové -

Tvorba výukových a učebních materiálů (bylo již schváleno). Škola v Pohledci by opět nabídla

své venkovní i vnitřní prostory k realizaci. 

Cena celkem (za Učíme venku)…………………………...20.000,-
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 Klokanův kufr  

Klokanův kufr je soubor didaktických pomůcek, které naučí dítě vše, co potřebuje umět

před nástupem do školy. Díky svému komplexnímu pojetí pomáhá diagnostikovat, co dítě

skutečně  umí  a  zvládá,  odhaluje  jeho  silné  stránky,  které  posiluje  a  také  identifikuje

případné slabé stránky, s nimiž dále pracuje a nachází řešení. Klokanův kufr je určen pro

všechny děti předškolního věku a také pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Obsah kufru je rozdělen do 10 tematických oblastí vývoje dítěte: zrakové vnímání a paměť,

motorika, grafomotorika a kresba, sluchové vnímání a paměť, řeč, základní matematické

představy,  orientace  v  čase,  orientace  v  prostoru,  sebeobsluha  a  samostatnost,  hra,

sociální chování.

Rády bychom v propojení se skupinkou pro rozvoj čtenářské gramotnosti pořídily tento

kufr s tím, že by byl k dispozici pro všechny mateřské školy. 

Cena celkem…………………………………...27.390,-

4.  Termín  dalšího  setkání  byl  stanoven  na  16.  9.  2021  ve  14:00,  kancelář  MAP  (Poliklinika,

Vratislavovo náměstí 12, 592 31 NMnM)

V Novém Městě na Moravě, 12. 5. 2021                        Vypracovala: Mgr. Jarmila Vlčková 
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