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Zápis z 6. setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti  

a rozvoj potenciálu každého žáka 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

 

Datum jednání: 24. září 2019 od 15:30 

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

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

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

Klimešová (administrátorka projektu),  

Host: Ing. Jitka Zelená (hl. manažerka projektu MAP II Bystřice n/P) 

Omluven: Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D. 

Vypracovala: Mgr. Věra Kovářová 

 

Program: 

1. Úvod, zahájení 

2. Hodnocení uskutečněného workshopu p. Liškové – p. Kovářová a další účastníci 

3. Informace manažerky projektu o plánovaném víkendu plném seminářů pro pedagogy                             

– p. Hudečková 

4. Informace z MAP II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem – fungování PS pro MG, 

informační a finanční gramotnost – p. Zelená 

5. Různé 

6. Diskuze a závěr 

 

1. Úvod 

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

 

2. Hodnocení uskutečněného workshopu „Rozvoj matematické gramotnosti v MŠ a na 1.stupni ZŠ“ 

Vedoucí PS informovala o workshopu, který proběhl ve čtvrtek 12. 9. 2019 na MÚ ve Žďáře nad 

Sázavou. Zúčastnilo se 13 pedagogů z pěti základních a mateřských škol z území ORP Žďár nad 

Sázavou. Lektorka RNDr. Hana Lišková z Litomyšle všechny velmi zaujala a seminář probíhal aktivně 

se zapojením všech účastníků. Všichni účastníci ohodnotili seminář jako velmi přínosný pro jejich 

práci v oblasti MG.  
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Lektorka dále pozvala přítomné pedagogy k účasti na Celostátní setkání učitelů matematiky, které se 

koná ve dnech 17. – 19. října 2019 v Litomyšli. 

 

 

3. Informace manažerky projektu o plánovaném vzdělávacím víkendu 

V termínu 14. - 16. 2. 2020 se uskuteční víkend pro pedagogy zaměřený na vzdělávání v oblasti 

matematické a čtenářské gramotnosti a polytechnických dovedností. Víkend se uskuteční v hotelu 

Mánes ve Svratce na Vysočině. Paralelně celý víkend budou probíhat semináře a každý přihlášený 

pedagog se zúčastní dle svého zájmu a zaměření. V současné době se pracuje na přípravě programu a 

rezervaci známých a kvalitních lektorů (p. Šafránková, nakl. Šafrán - ČG, p. Lišková – MG a další) 

 

4. Informace Ing. Jitky Zelené 

a) Paní Zelená informovala o činnosti Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti v 
projektu MAP II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem a dále o činnosti KAP (krajských 
akčních plánů). V současné době se spouští nový portál s DUMy, probíhá jejich ověřování, kdy jsou 
DUMy pilotovány včetně zpětné reflexe, portál bude aktivní pro pedagogy od roku 2020. 

b) Další informace se týkala projektu Kyberšikana. Paní Zelená představila prezentaci Nelehká 
výchova dětí v 21. století, dále informovala o FBI (Festival bezpečného internetu).  

Možné podklady k výuce: 
www.kpbi.cz Manuál pro rodiče, učitele i děti, mnoho zajímavých informací 
Roman Kohout – Internetem bezpečně – je volně ke stažení 
www.nukib.cz komiksová knížka Vanda Veda v on-line světě 

5. Diskuze a závěr 

Předběžný termín dalšího setkání bude v úterý 19. listopadu 2019 v 15:30 (MěÚ Žďár nad Sázavou). 

V závěru manažerka projektu ukončila setkání a poděkovala všem přítomným za jejich účast a 

spolupráci. 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 30.září 2019 

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Kovářová 

 

 

Přílohy k zápisu: 

Prezenční listina 

Prezentace Ing. Zelené 

 

http://www.kpbi.cz/
http://www.nukib.cz/

