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Zápis z 3. setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti  

a rozvoj potenciálu každého žáka 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

 

Datum jednání: 22. ledna 2019 od 15:30 

Místo jednání: Malá zasedací místnost, Městský úřad Žďár nad Sázavou 

Přítomni: Mgr. Věra Kovářová (vedoucí PS), Mgr. Tomáš Augustýn, Mgr. Jiří Beneš, Kateřina 

Těsnohlídková, DiS., Mgr. Kateřina Svobodová, Ing. Radka Hudečková, Ph.D. (hl. manažerka 

projektu), Mgr. Veronika Klimešová (administrátorka projektu) 

Omluven: ---  

Vypracovala: Mgr. Věra Kovářová 

 

Program: 

1. Úvodní slovo 

2. Sdílené úložiště PS – Google disk 

3. Systém aktivit k podpoře rozvoje matematické gramotnosti 

4. Diskuze a závěr 

 

1. Úvodní slovo 

Manažerka projektu přivítala přítomné členy, vedoucí pracovní skupiny a představila novou 

koordinátorku implementace a administrátorku projektu Mgr. Veroniku Klimešovou. 

 

2. Sdílené úložiště PS – Google disk 

Členové probrali praktičnost užívání Google disku, všem bylo doporučeno nastavit v úložišti sdílení. 

Jako další návrh se projednalo ukládání dokumentů přímo do hlavního prostoru, ne do jednotlivých 

složek členů skupiny. 

 

3. Systém aktivit k podpoře rozvoje matematické gramotnosti 

Vedoucí pracovní skupiny navrhla, aby některé plánované aktivity na podporu matematické gramotnosti 

proběhly tímto systémem: 

1) Lektor    pedagogičtí pracovníci 

2) Pedagogičtí pracovníci              žáci 

3) Žáci jednotlivých škol           zapojení do soutěže 
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Členové navrhli několik oblastí, ve kterých by bylo možno aktivity tímto způsobem realizovat. 

Jedná se o následující oblasti: 

1. Matematická hra ABAKU 

2. Seznámení s pomůckami matematické gramotnosti (např.KVIRIN) 

3. Matematika Hejného – hra Matemág 

 

4. Diskuze a závěr 

V závěru setkání pokračovala živá diskuze nad vznesenými nápady a možnými aktivitami k podpoře 

matematické gramotnosti. Mgr. Jiří Beneš slíbil vložit dokument o různých soutěžích na Google 

disk. Vedoucí skupiny předá do poloviny února manažerce projektu tipy na lektory ochotné 

školit pedagogy v oblasti matematické gramotnosti. 

 

Byl stanoven termín příštího setkání PS: 19. 3. 2019 v 15.30   

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

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 31. ledna 2019 

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Kovářová 

 

 

Přílohy k zápisu: 

Prezenční listina 

 


