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Zápis ze 4. setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti  

a rozvoj potenciálu každého žáka 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

 

Datum jednání: 19. března 2019 od 15:30 

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

Přítomni: Mgr. Věra Kovářová (vedoucí PS), Mgr. Tomáš Augustýn, Kateřina Těsnohlídková, DiS., 

Mgr. Kateřina Svobodová, Ing. Radka Hudečková, Ph.D. (hl. manažerka projektu), Mgr. Veronika 

Klimešová (administrátorka projektu) 

Omluven: Mgr. Jiří Beneš 

Vypracovala: Mgr. Věra Kovářová 

 

Program: 

1. Úvodní slovo 

2. Informace o seminářích se zaměřením na MG 

3. Diskuze a závěr 

 

1. Úvodní slovo 

Manažerka projektu představila pana Mgr. Jana Hladíka, zástupce PS pro financování. Vedoucí PS 

přivítala přítomné členy i hosta a zahájila setkání. 

 

2. Informace o možnosti seminářů se zaměřením na MG 

a) seminář ABAKU 

Vedoucí PS seznámila členy s plánovaným seminářem Abaku pod vedením lektorky Mgr. Aleny 

Vávrové, který by měl proběhnout v září 2019.  

 

b) seminář Aktivní učitel  

Vedoucí PS dále informovala o možnosti zajistit seminář týkající se aktivních metod pro rozvoj 

matematické gramotnosti společností Aktivní učitel (aktivniucitel.cz). Předpokládaný termín květen 

2019. Členové s navrhovanými semináři souhlasili. 

 

c) seminář o využití pomůcek pro MŠ 

Kolegyně Kateřina Těsnohlídková, Dis. seznámila členy s možností semináře zaměřeného především 

na pedagogy z mateřských škol. Jednalo by se o seminář RNDr. Hany Liškové z VOŠ pedagogické v 
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Litomyšli, kde by byly představeny pomůcky vhodné pro rozvoj matematické gramotnosti u dětí 

předškolního a mladšího školního věku. Do příštího setkání bude zjištěna možnost seminář 

uskutečnit. 

 

3. Diskuze a závěr 

 
V závěru setkání pokračovala diskuze o dalších aktivitách zaměřených na rozvoj matematické 

gramotnosti.  

Na podnět Mgr. Augustýna se jednalo o možnostech využití MG v oblasti informatiky. 

Byl stanoven termín příštího setkání PS: 21. 5. 2019 v 15.30   

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

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 19. března 2019 

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Kovářová 

 

 

Přílohy k zápisu: 

Prezenční listina 

 


