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Zápis z 5. setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti  

a rozvoj potenciálu každého žáka 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

 

Datum jednání: 21. května 2019 od 15:30 

Místo jednání: zasedací místnost Rady Města, 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), Ing. Josef Klement (místostarosta Města Žďár n/S) 

Omluven: Mgr. Jiří Beneš 

Vypracovala: Mgr. Věra Kovářová 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Informace o uskutečněném workshopu – p. Kovářová 

3. Informace o projektu SYPO – p. Kovářová 

4. Informace manažerky projektu – p. Hudečková 

5. Návrh na nový seminář – p. Augustýn 

6. Plánovaný seminář RNDr. Hany Liškové z VOŠ pedagogické v Litomyšli 

7. Diskuze a závěr 

 

1. Úvod 

 Vedoucí PS přivítala přítomné členy, seznámila s programem a zahájila setkání. 

 

2. Informace o uskutečněném workshopu „Metody pro rozvoj MG“ 

Vedoucí PS informovala o workshopu, který proběhl ve čtvrtek 9. 5. 2019 na ZŠ Palachova. Zúčastnilo 

se 27 pedagogů z šesti základních škol z území ORP Žďár nad Sázavou. Lektor Lukáš Javorek 

(www.aktivniucitel.cz) z Jihlavy byl velmi šikovný, seminář probíhal aktivně se zapojením všech 

účastníků, kteří si předkládané aktivity mohli vyzkoušet prakticky.  Všichni účastníci ohodnotili 

seminář jako velmi přínosný pro jejich práci v oblasti MG. Účastníkům bude rozeslán dotazník, který 

poslouží jako zpětná vazba a podklad pro Hodnotící zprávu z akce.  

Lektor se dále zaměřuje na Tandemovou výuku, v příštím roce bude osloven kvůli konání dalšího 

workshopu/semináře. 

 

http://www.aktivniucitel.cz/
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3. Informace o projektu SYPO – p. Kovářová 

V lednu 2018 byl zahájen na NIDV projekt SYPO – Systém podpory pedagogických pracovníků. 
Hlavním cílem projektu je vytvoření, ověření a implementace systému ucelené 
modulární podpory přispívající ke zvyšování profesního rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti 
pedagogického řízení škol a učitelů v oblasti oborových didaktik. Projekt bude ukončen 31. 10. 2022.   

Projekt reaguje na současný stav, kdy neexistuje ucelený systém profesní podpory učitelů a ředitelů, 
který by umožňoval a podporoval cílené celoživotní zvyšování kvality jejich práce v průběhu jejich 
profesního zrání.   

Projekt SYPO pilotně ověří a zavede systémy a nástroje, které pro podporu profesního rozvoje 
učitelů v současné době neexistují. Budou to například síť metodických kabinetů, která systematicky 
a komplexně podpoří odborný růst a profesní rozvoj učitelů a zajistí sdílení a šíření nejnovějších 
poznatků oborových didaktik a jejich efektivní aplikace ve specifických podmínkách krajů a 
oblastí. Dalšími systémy bude síť krajských ICT metodiků, která zajistí systematickou podporu 
integrace digitálních technologií do výuky, nebo stálá konference ředitelů, která systematicky a 
komplexně podpoří odborný růst vedoucích pracovníků škol zejména v oblasti pedagogického 
řízení. Součástí projektu je také vytvoření systému modulární podpory začínajících učitelů a 
transformace systému DVPP s důrazem na zajištění kvality tohoto systému.   

Na financování projektu se podílí Evropská Unie.   

4. Informace manažerky projektu 

a) Manažerka projektu informovala o zajištění semináře finanční gramotnosti pro žáky 9. ročníku 
Agenturou pro sociální začleňování. Seminář proběhne 18. 6. 2019 na ZŠ Palachova. 

b) Manažerka upřesnila termín a čas konání plánovaného semináře ABAKU s Mgr. Alenou Vávrovou 
na ZŠ Palachova – 26. 9. 2019, 14:00 – 17:30. 

c) Dále informovala o nutnosti zajistit evaluaci MG na školách v regionu. S členy byla diskutována 
podoba evaluačního dotazníku, která by nejvíce vyhovovala pro potřeby skupiny MG. Také je potřeba 
sestavit seznam leadrů  v oblasti MG.  

d) Poslední informace se týkala závěrečného setkání v tomto školním roce – všechny skupiny se 
sejdou ve středu 26. 6. v 15.00, kde budou předány informace o realizovaných aktivitách jednotlivých 
skupin z projektu.  

5. Návrh na nový seminář – p. Augustýn 

P. Augustýn informoval o možnosti na období říjen/listopad zajistit seminář k edukativní 

programovatelné pomůcce OZOBOT (p. Ota Benc – ZŠ Žďírec) 

Další informace na http://ozobot.sandofky.cz/dvpp-skoleni/  

  

http://ozobot.sandofky.cz/dvpp-skoleni/
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6. Plánovaný seminář RNDr. Hany Liškové z VOŠ pedagogické v Litomyšli 

Seminář RNDr. Hany Liškové z VOŠ pedagogické v Litomyšli, kde by byly představeny pomůcky 

vhodné pro rozvoj matematické gramotnosti u dětí předškolního a mladšího školního věku, se 

uskuteční 12. 9. 2019, čas 14:00 – 17:00. Podrobné informace budou upřesněny. 

 

7. Diskuze a závěr 

 
Byl stanoven termín příštího setkání PS: středa 26. 6. v 15.00 (společné setkání všech skupin) 

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

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 22. května 2019 

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Kovářová 

 

 

Přílohy k zápisu: 

Prezenční listina 

 


