
Zápis ze 13. 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: 11. 11. 2021 (14:30), K-club, Tyršova 1001, 592 31, Nové Město
na Moravě

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

Mgr. Šárka Roháčková – člen PS

Mgr. Lenka Šmardová

Ing. Kateřina Kondýsková

Mgr. Petra Tatíčková- člen PS

Omluvení členové: PaedDr. Dagmar Nejedlá – člen PS

Mgr. Ilona Špinarová - člen PS

Mgr. Eva Ficová - člen PS

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

13. 1. 2022 (14:00), Kafé 133, Komenského náměstí 133, 592 
31 Nové Město na Moravě

Program jednání:

1. Úvodní slovo

2. Rozpracované aktivity

3. Nové aktivity a následná diskuse

4. Termín dalšího setkání

Průběh jednání:

1. Úvodní slovo

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v územním dopadu ORP Nové Město na Moravě“, 
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Schůzku, která proběhla v K-clubu, zahájila Mgr. Jarmila Vlčková. Na poslední chvíli se musely ze

setkání omluvit 3 členky pracovní skupiny kvůli protiepidemiologickým opatřením. Schůzka tedy

proběhla v komornějším seskupení. 

2. Rozpracované aktivity

● Mozkohrátky  

Termín možné realizace zajišťuje Dagmar Nejedlá na jarní měsíce.

● Logimo  

      Proběhne ve 2. pololetí školního roku 2021/2022. Zajišťuje Mgr. Eva Ficová.

● Robotika  

Robotika vedená paní Hankou Šandovou a 3D tisk s panem Tomášem Feltlem se uskuteční

na jaře. Bližší termín dodá Dagmar Nejedlá.

● Merkur  

Na školy bude v krátkém čase rozeslán průvodní dopis a dodány stavebnice. Žáci vytvoří své

stavby ze stavebnice, vyfotí, učitelé odešlou tyto fotografie p. Kondýskové a vznikne tak

katalog inspirací pro všechny zúčastněné školy.

● Letní škola  

Workshop Učíme se venku byl velice úspěšný a nalákal tak účastnice na letní školu, kam

bude  pozvána  stejná  lektorka  Mgr.  Daniela  Šťastná.  Letní  škola  by  se  tentokrát  měla

uskutečnit v ZŠ Bobrová. Momentálně se řeší termín této akce.

      3. Nové aktivity a následná diskuse

● Početní divadlo  
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Chceme vytvořit pomůcku pro činnostní  učení na 1. stupeň základních škol.  Ilustrátorka

Petra Tatíčková do lednového setkání vytvoří návrh. V Bobrové se uskuteční tzv. kulatý stůl

z  učitelek  1.  stupně,  aby  mohlo  co  nejvíce  učitelů  vyjádřit  své  potřeby  a  přání  a  tato

pomůcka byla co nejvíce využitelná v různých předmětech. Paní Tatíčková bude vlastnit

autorská práva. Každá škola dostane takový počet sad, aby tato pomůcka byla každoročně

využitelná pro prvňáčky. Tzn. na každou třídu prvňáčků 30 ks sad.

Sady…………………………………….....cca 30.000,- (počítáme 100 Kč na sadu)

Lektorné a materiál ………………..2.925,- (15x195,-)

Cena celkem……………………………cca 32.925,-

● Hejného matematika  

Rády bychom pokračovaly v seminářích Hejného matematiky a to konkrétně se seminářem

Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ a navázaly tak na již úspěšně

proběhlé  semináře.  Účastníci  získají  nové  podněty  pro  výuku matematiky na  1.  st.  ZŠ.

Seznámí se s postupy, které vedou jak k rozvoji rozumových, tak i osobnostních schopností

žáka.  Vše  bude  demonstrováno  na  praktických  příkladech  a  případně  prostřednictvím

videozáznamů ukázek dobré praxe. Kapacita je 20 osob. Tuto aktivitu má na starosti Šárka

Roháčková.

Cena………………………………….8.000,-

● Nápady do matematiky aneb Podělím se se svým nápadem a získám spoustu dalších  

Toto setkání, které bude sdílením dobré praxe pro všechny zúčastněné, by mělo probíhat

tak, že každý účastník přijde s něčím, co využívá ve své výuce, osvědčilo mu to a bude se
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chtít podělit s ostatními. Může jít o metodu ve vyučování, vlastní pomůcku, projekt, hru,...

Jako  odměna  mu  bude  velké  množství  nápadů  od  ostatních  zúčastněných.  Cílovou

skupinou  jsou  učitelé  mateřských  škol,  vychovatelky  ve  školních  družinách  a  učitelé  1.

stupně ZŠ.

4. Termín dalšího setkání  byl stanoven na 13. 1. 2022 ve 14:00, Kafé 133, Komenského náměstí

133, 592 31 Nové Město na Moravě

V Novém Městě na Moravě, 15. 11. 2021                        Vypracovala: Mgr. Jarmila Vlčková
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