
Zápis z 15. 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: 14. 4. 2022 (14:00), Caffé 133, Komenského náměstí 133, 592 
31, Nové Město na Moravě

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

Mgr. Šárka Roháčková – člen PS

PaedDr. Ludmila SLánská

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:

16. 6. 2022 (14:30), Caffé 133, Komenského náměstí 133, 592 
31, Nové Město na Moravě

Program jednání:

1. Úvodní slovo

2. Rozpracované aktivity

3. 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

V úvodu proběhlo přivítání a stanovení termínu poslední schůzky. Proběhlé akce Robotika a 3D tisk

a Hejného matematika byly hodnocené velmi dobře.

2. Rozpracované aktivity

● Mozkohrátky  

Mozkohrátky  budou  10.  června  a  Lenka  Šmardová  komunikuje  objednávku  s  firmou.

Finanční rámec byl už schválení fin.skupinou.

● Logimo  

    Soutěž Logimo je ve fázi oslovení škol, Lenka Šmardová pošle učitelům materiály, čeká se na

reakci  matematiků  jednotlivých  škol.  Hotovo  má  1.  ZŠ  Nové  Město.  Diskuze  byla  nad

cenami, shoda byla na kalkulačkách. Vzhledem k ceně bude potřeba navýšit částku o 5 000

Kč nad schválenou dotaci 10 000,-.

● Merkur  

Stavebnice Merkur byly předány do škol.

● Letní škola  

Letní škola je v přípravě, probíhá nelehká komunikace s paní lektorkou Šťastnou. Problém

dosud dělalo financování, ale po zrušení tábora angličtiny je možné čerpat lektorné.

Lektorné celkem na dva dny činí (195 x 32 hodin) ……………………………………..6.240,-

● Početní divadélko  

Matematické  divadélko  je  hotové,  poslední  fáze  je  v  dojednávání  s  tiskárnou,  řeší  se

minipodstavce.  Kalkulace  na  tisk  divadélka  je  199  za  kus.  Celý  materiál  bude  uložen v

sáčcích na zip, bude na školách, zda si zvolí jinou formu uložení.
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      3. Návrh nových aktivit

● Seminář finanční gramotnosti pro druhé stupně škol.   

Lektor Ondřej Dufek nabídl možnost přednášek pro žáky druhého stupně ZŠ. Jednalo by se

o  dvě  dvouhodinové  přednášky  ideálně  samostatně  pro  jednu  třídu,  přednáška  je

interaktivní. Obsah přednášky vychází přímo z RVP. V první dvouhodinové přednášce by

proběhlo téma Historie, funkce peněz a jejich vývoj, inflace a v následující dvouhodinovce,

která  by  proběhla  pro  danou  třídu  v  jiný  den,  by  bylo  hlavní  téma  Úvod  a  smysl

bankovnictví, půjček a investic, základy zacházení s penězi, základy tvorby bohatství. I když

jsou témata pro všechny ročníky stejná, přednáška je přizpůsobena 6. a 7. třídě a 8. a 9.

třídě zvlášť. Upřednostňovaly bychom žáky 8. a 9. tříd. V rámci škol v našem ORP je celkem

18 tříd (8. a 9. dohromady). Pokud se přihlásí všechny třídy, vypadalo by to takto:

Cena za 2 přednášky pro 1 třídu je ……………………………………………………………….2.600,-

Cena celkem za 2 přednášky pro 8. a 9. třídy …………………………(18 x 2.600,-) 46.800,-

Pokud by to finance dovolovaly a byl by zájem, byly by přednášky nabídnuty i pro 6. a 7.

ročníky, cena by se při 100% účasti všech tříd na druhém stupni vyšplhala na 93.600,- (36

tříd na celém 2. stupni).

4. Termín dalšího setkání 

Termín dalšího setkání byl stanoven na 16. 6. 2022 (14:30), Caffé 133, Komenského náměstí

133, 592 31, Nové Město na Moravě

V Novém Městě na Moravě, 28. 4. 2022                        Vypracovala: PaedDr. Dagmar Nejedlá
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