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Zápis z 2. setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti  

a rozvoj potenciálu každého žáka 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

 

Datum jednání: 20. listopadu 2018 od 15:30 

Místo jednání: zasedací místnost Rady Města (RM), Městský úřad Žďár nad Sázavou 

Přítomni: Mgr. Věra Kovářová (vedoucí PS), Mgr. Jiří Beneš, Kateřina Těsnohlídková, DiS., Mgr. 

Kateřina Svobodová, Ing. Radka Hudečková, Ph.D. (hl. manažerka projektu), Ing. Josef Klement 

(místostarosta Města Žďár nad Sázavou) 

Omluven: Mgr. Tomáš Augustýn  

Vypracovala: Mgr. Věra Kovářová 

 

Program: 

1. Úvodní slovo 

2. Aktivity k podpoře rozvoje matematické gramotnosti 

3. Sdílené úložiště PS – google disk 

4. Různé 

5. Diskuze a závěr 

 

1. Úvodní slovo 

Manažerka projektu přivítala přítomné členy a vedoucí pracovní skupiny a informovala o vydání 

právní aktu - Rozhodnutí o poskytnutí dotace - ze dne 2. 11. 2018. V průběhu první poloviny prosince 

by měla na účet města přijít 1. část dotace (1. zálohová platba). Od té chvíle se intenzivně rozjede 

realizace implementačních aktivit projektu, které naplánují jednotlivé pracovní skupiny a které 

vyplynou z potřeb škol v území.  

 

2. Aktivity k podpoře rozvoje matematické gramotnosti 

Členové PS nejprve pohovořili o tom, co to vlastně je matematická gramotnost a jaká je situace 

v současné době. Poté členové navrhovali možné aktivity, které by podpořily matematickou gramotnost. 

Shodli se na několika oblastech, ve kterých by bylo možno aktivity realizovat. 

Jedná se o následující oblasti: 

1. Nabídka DVPP – navrhnout semináře pro další vzdělávání pedagogických pracovníků týkajících se 

matematické gramotnosti s osvědčenými lektory a nabídnout pro zájemce ze škol zdarma 
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2. Vypracovat pro školy nabídku matematických soutěží a olympiád 

3. Přechod dětí z MŠ na 1. stupeň ZŠ – podpora projektových dnů zaměřených na toto téma, 

spolupráce MŠ a 1. stupně 

4. Přechod žáků z 5. ročníku na 2. stupeň ZŠ – sdílení praxe, podpora zaměřená na vzájemnou 

spolupráci vyučujících na 1. a 2. stupni 

5. Finanční gramotnost ve školách – podpora projektových dnů na 1. a na 2. stupni ZŠ, návrh 

zapojit přednášející z bankovních úřadů 

6. Vzdělávací exkurze se zaměřením týkající se MG – finanční podpora žáků (vstupné)např. IQ park 

Liberec, Alternátor Třebíč apod. 

7. Vznik databáze učebních pomůcek vhodných pro MG a uveřejnění na internetu, přehled by 

pedagogičtí pracovníci mohli využívat 

8. Vznik databáze knih vhodných pro MG a uveřejnění na internetu, aby pedagogičtí pracovníci 

mohli využívat 

9. Vznik databáze odkazů na webové stránky zabývající se podporou MG a uveřejnění na internetu 

10. Podpora aktivit zapojující rodiče a veřejnost  

 

3. Sdílené úložiště PS – google disk 

Manažerka projektu MAP II seznámila přítomné se sdíleným google diskem vytvořeným pro Pracovní 

skupinu pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka: 

https://drive.google.com/drive/folders/14j2NiZsWKYzrKg7_pFoU012IX3bppJWK  kam se budou 

vkládat náměty na setkání PS i implementační aktivity, zápisy ze setkání PS, užitečné odkazy atd.  

 

4. Různé 

Přítomní byli seznámeni s financováním projektu MAP II. 

 
5. Diskuze a závěr 
V závěru setkání pokračovala živá diskuze nad vznesenými nápady a možnými aktivitami k podpoře 

matematické gramotnosti. Členové PS i manažerka projektu si rozdělili úkoly, co, kdo zajistí. 

Byl stanoven termín příštího setkání PS: 22. 1. 2019 od 15:30.   

V závěru vedoucí PS ukončila setkání a poděkovala všem přítomným za jejich účast a spolupráci. 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 30. listopadu 2018 

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Kovářová 

https://drive.google.com/drive/folders/14j2NiZsWKYzrKg7_pFoU012IX3bppJWK

