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Zápis ze 7. setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti  

a rozvoj potenciálu každého žáka 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

 

Datum jednání: 14.1.2020 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, Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D., Ing. Radka Hudečková, Ph.D. (hl. 

manažerka projektu), Ing. Josef Klement (místostarosta města Žďár n/S) 

Host: Mgr. Eva Chlubnová (MŠ Žďár n/S) – nový člen PS, Mgr. Jan Hladík (PS pro financování), 

Mgr. Miroslava Prudká (ředitelka ZŠ a MŠ Věcov), MAP Novoměstsko, MG 

Omluven: Mgr. Veronika Klimešová 

Vypracovala: Mgr. Věra Kovářová 

 

Program: 

1. Úvodní slovo 

2. Informace z projektu MAP II: představení nové členky PS (Eva Chlubnová), Víkend 

plný seminářů, workshop 3D tisku – manažerka projektu 

3. Informace Mgr. Miroslavy Prudké z MAP Novoměstsko a seznámení s činností jejich 

skupiny pro matematickou gramotnost 

4. Aktivity k podpoře rozvoje matematické gramotnosti a potenciálu žáka 

5. Různé, diskuze a závěr 

 

 

1. Úvodní slovo 

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

 

2. Informace z projektu MAP II 

Manažerka projektu informovala, že vzhledem k ukončení pracovního poměru paní Těsnohlídkové v MŠ 

Žďár n/S, navrhla ředitelka MŠ a zároveň členka ŘV MAP II novou zástupkyni za MŠ do PS pro rozvoj 

matematické gramotnosti, paní Evu Chlubnovou. Ta se přítomným krátce představila. Členství paní 

Těsnohlídkové v PS bude nadále pokračovat i vzhledem k jejímu působení v dětské skupině Hvězdička. 
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Dále paní Hudečková zmínila, že v termínu 14. - 15. 2. 2020 se v rámci projektu MAP II uskuteční víkend 

pro pedagogy zaměřený na vzdělávání v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti a také na motivaci 

k učení. Víkend se uskuteční v hotelu v Přibyslavi na Vysočině. Paralelně celý víkend budou probíhat 

semináře a každý přihlášený pedagog se zúčastní dle svého zájmu a zaměření.  

Další informací bylo seznámení s plánovaným workshopem pro pedagogy týkajícího se 3D tisku. 

Semináře proběhnou během měsíce dubna (1., 8., 15., 22. 4.) v budově „Vodárny“ na Farských humnech 

pod vedením Mgr. Václava Černíka (Gymnázium Žďár nad Sázavou). 

 

3. Informace Mgr. Miroslavy Prudké 

Paní Prudká informovala o činnosti MAP na Novoměstsku. Informovala, že skupina MG se zaměřuje 
na workshopy didaktických pomůcek pro pedagogy, ale i veřejnost, v létě plánují letní školu pro 
učitele, podporují matematiku s prvky Hejného, pro žáky 2. stupně proběhl matematický kvíz, pro 
veřejnost uspořádali mezigenerační kvíz, pořádali seminář s p. Jiřinou Bednářovou a mnoho dalších 
aktivit, které mohou být inspirací. 

Tipy: 
www.makura.cz  dřevěné hračky a stavebnice, možnost zapůjčení do školy 

www.vypomucky.cz zábavné a motivující pomůcky do škol 
 

4. Aktivity k podpoře rozvoje MG a potenciálu žáka   

Účastníci se shodli na možnosti naplánovat zajímavou akci pro veřejnost s názvem Herní maraton. 

Budou osloveni zájemci z řad pedagogů, kteří by měli zájem se podobné akce organizačně účastnit. 

Jednalo by se o některou sobotu ke konci března, na jednotlivých stanovištích by se hrálo kolem deseti 

různých deskových her. Pedagogové by zajišťovali organizaci hry s předáním pravidel hráčům. Pro 

zájemce, kteří momentálně nehrají, by bylo možné zajistit SEVA koutek, kde by si děti hrály se stavebnicí. 

Vedoucí PS osloví školy s prosbou o zapojení pedagogů, podle výsledku se akce zorganizuje. 

 

5. Různé, diskuze a závěr 

Předběžný termín dalšího setkání bude v úterý 3. 3. 2020 v 15.30 na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou. 

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

spolupráci. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 24. 1. 2020 

 

Zapsala: Mgr. Věra Kovářová 

Přílohy k zápisu: 

Prezenční listina 

 

http://www.makura.cz/
http://www.vypomucky.cz/

