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Zápis z 8. setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti  

a rozvoj potenciálu každého žáka 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

 

Datum jednání: 3.března od 15:30 

Místo jednání: zasedací místnost, Městský úřad Žďár nad Sázavou 

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

Svobodová, Mgr. Jiří Beneš, Ph.D., Eva Chlubnová (MŠ Žďár n/S), Ing. Radka Hudečková, Ph.D. (hl. 

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

Host: Mgr. Jan Hladík (PS pro financování),  

Omluven: Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D., 

Vypracovala: Mgr. Věra Kovářová 

 

Program: 

1. Úvodní slovo, administrativní záležitosti 

2. Herní maraton - organizace 

3. Aktivity MAPu – info od p. Hudečkové 

4. Montessori matematika v MŠ – info od p. Těsnohlídkové 

5. Závěr 

 

 

1. Úvodní slovo 

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

 

2. Herní maraton - organizace 

Členové se domluvili, že do plánované akce Herní maraton se zapojí a napomohou při 

organizaci. Pan místostarosta Klement navrhoval zařazení akce v rámci jiné akce. O tomto 

proběhla diskuze, došlo ke shodě přiřadit Herní maraton k akci Sovička 24. 9., místo konání na 

Farských humnech od 15.00 do 17.00 (organizuje p. Pálková, s ní bylo projednáno telefonicky). 

Částečně by se hry mohly hrát i v budově u skautů. Pan Klement přislíbil zajištění několika stanů 

pro jednotlivá stanoviště. V návrhu je osm stanovišť, kde by se hrály deskové hry. Členům bude 

zaslána tabulka, kam se mohou zapsat s hrou, kterou by chtěli organizovat. 
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3. Informace Ing. Hudečkové 

Paní Hudečková informovala o plánovaných akcích 
 seminář s Mgr. Jiřím Haldou Každé dítě má na něco talent (17. 4., 13.30 - 17.00, 

v zasedací místnosti ZM, MěÚ Žďár nad Sázavou),  
 Kurz programování 3D tisku (4 bloky 01. 04., 08. 04., 15. 04., 22. 04., budova Vodárny 

na Farských humnech),  
 Festival knih s akcí Vyrob si vlastní knihu (22. - 23. 5., Zámek Žďár nad Sázavou),  
 Pojďte s námi tvořit – metodiky a materiál (nepravý modrotisk, výroba bylinných 

mýdel, výroba litých svíček)  
 Finanční gramotnost pro 2. stupeň ZŠ – Ing. Dominika Paulová (ekonomka ZŠ 

Švermova), jedná se o tříhodinový program pro 9. ročníky ZŠ, 1 hodina teorie a 2 
hodiny praxe,  

 informace o hře související s FG – Foxgames, https://www.foxgames.cz/  
 
4. Montessori matematika v MŠ 

Paní Těsnohlídková seznámila členy pracovní skupiny se způsobem, kterým využívá prvky 

Montessori matematiky při vzdělávání v oblasti matematické pregramotnosti v mateřské škole. 

Ve své prezentaci ukázala některé využívané pomůcky a popsala jejich používání. Pro některé 

účastníky bylo seznámení s výukou matematiky u předškolních dětí překvapující. 

S některými pomůckami se můžete seznámit na následujících webových stránkách. 

http://www.material-montessori.cz/www-montessori-material-cz/eshop/2-1-Matematika 

https://mandala-montessori.eu/cs/17-montessori-matematika 

https://montessorihracky.cz   

 

5. Závěr 

Předběžný termín dalšího setkání bude v úterý 19. května 2020 v 15.30 na MěÚ ve Žďáře nad 

Sázavou. V závěru vedoucí skupiny ukončila setkání a poděkovala všem přítomným za jejich 

účast a spolupráci. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 10. března 2020 

 

Zapsala: Mgr. Věra Kovářová 

Přílohy k zápisu: 

Prezenční listina 
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