
Zápis ze 14. 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: 13. 1. 2022 (14:00), 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

PaedDr. Dagmar Nejedlá – člen PS

Mgr. Ilona Špinarová - člen PS

Mgr. Eva Ficová - člen PS

Omluvení členové: -

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

14. 4. 2022 (14:00), K Club, Tyršova 1001, 592 31, Nové Město 
na Moravě

Program jednání:

1. Úvodní slovo

2. Rozpracované aktivity

3. Diskuse

4. Termín dalšího setkání

Průběh jednání:

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



1. Úvodní slovo

Schůzku, která proběhla v K Clubu, zahájila Mgr. Jarmila Vlčková. 

2. Rozpracované aktivity

● Mozkohrátky  

Workshop Mozkohrátky proběhne 10.6.2022.

Zajišťuje PaedDr. Dagmar Nejedlá.

● Logimo  

    Vzhledem k probíhajícím olympiádám na školách a vzhledem k epidemiologické situaci je

termín uskutečnění akce plánován na přelom měsíce února a března. Zajišťuje Mgr. Eva

Ficová.

● Robotika  

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

ve dnech 5. 3. 2022 a 19. 3. 2022, vždy od 8.30 hodin v Gymnáziu Polička, nábřeží Svobody

306. Zajišťuje PaedDr. Dagmar Nejedlá.

● Merkur  

V příštích dnech budou na školy dodány stavebnice. Žáci vytvoří své stavby ze stavebnice,

vyfotí,  učitelé  odešlou  tyto  fotografie  p.  Kondýskové.  Vznikne tak  katalog  inspirací  pro

všechny zúčastněné školy.

● Letní škola  

Pro pozitivní ohlas z již uskutečněného semináře byl pro dva dny letní školy naplánován

workshop „Učíme se venku“ s lektorkou Mgr. Danielou Šťastnou. Bohužel, s paní lektorkou

se zatím nepodařilo vyřešit způsob proplacení lektorného. Mgr. Ilona Špinarová se pokusí

lektorku  ještě  jednou  oslovit.  V  případě  neúspěchu  poptáme  seminář  s  podobným

tématem  ekocentrum  Chaloupky  o.p.s.  Krátká.  Třetí  den  letní  školy  bychom  rády

uskutečnily  již  druhý  workshop  Mgr.  Petry  Tatíčkové  -  Tvorba  výukových  a  učebních

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



materiálů. Zvažujeme též zařazení sdílení dobré praxe pro všechny zúčastněné „Nápady do

matematiky aneb Podělím se se svým nápadem a získám spoustu dalších“. Upřesněno bude

též na dubnové schůzce.

Letní škola se uskuteční v Základní škole Bobrová. Termín bude přizpůsoben lektorům.

● Početní divadlo  

Mgr.  Petra  Tatíčková  vytvořila  a  na  schůzce  představila  výtvarné  návrhy  pomůcky  pro

činnostní  učení  v  1.  ročnících  základních  škol.  Ing.  Kateřina  Kondýsková  poptá  cenu  a

možnosti výroby pomůcky v EFKO-karton, s.r.o. a Mgr. Lenka Šmardová v Harst agency,

s.r.o. Při příští schůzce bude domluvena konečná podoba pomůcky a výběr zhotovitele.

● Hejného matematika  

Seminář „Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ“ se uskuteční formou

online setkání dne 11. 2. 2022 od 14.00 v rozsahu 4x45 minut. Pozvánky již byly rozeslány.

      3. Diskuse

Všechny  zúčastněné  se  shodly,  že  vzhledem  k  mnoha  rozpracovaným  a  z  důvodu

epidemiologické situace zatím neuskutečněným akcím už žádné další plánovat nebudeme.

4. Termín dalšího setkání 

Termín dalšího setkání byl stanoven na 14. 4. 2022 (14:00), K Club, Tyršova 1001, 592 31,

Nové Město na Moravě

V Novém Městě na Moravě, 13. 1. 2022                        Vypracovala: Mgr. Šárka Roháčková

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


