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Program:  
 

Bod programu Přednesl 

1. Zahájení  Bc. Gregorová 

2. Předání informací o činnosti pedagogického kabinetu Zlínského kraje p. Kučová 

3. Příprava setkání nadaných žáků Všichni přítomní 

4. Příprava neformálního setkání vyučujících matematiky Všichni přítomní 

5. Zajištění možných lektorů na semináře Všichni přítomní 

6. Diskuze Všichni přítomní 

7. Závěr  p. Kučová 

 

 
Podkladové materiály:  

Bod 2:  Nabídka programů mezinárodní neziskové organizace JA Czech, o.p.s. 
 Nabídka SCIA programů pro MAP a MAP II pro rozvoj gramotností 
 

 

Z Á P I S 
PS-

mg03_2018 

Pracovní skupina: Pracovní skupina MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 

Název akce: 
Společné setkání členů Pracovní skupiny MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 
PROJEKTU MAP II 

Přítomni: Počet: 8 osob, viz prezenční listina 

Datum konání: 3. 9. 2018 

Místo konání: Staré Město, zasedací místnost Města 

Čas konání: 15:00 – 16:30 hodin 

Zapsal: Ing. Pavelová ve spolupráci s p. Kučovou, garantem Pracovní skupiny 
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Záznam průběhu jednání: 
 

Bod 1. Zahájení 

Popis: 
Bc. Gregorová, manažer pro IMAP: 

- Přivítání všech přítomných na dalším setkání členů Pracovní skupiny Matematická gramotnost 
(dále jen „Pracovní skupina“) projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II (dále jen 
„projekt MAP II“) s cílem informovat o výsledcích hodnocení projektové žádosti, představit 
plánované aktivity IMAP, projednat nabídku programů organizací JA Czech, o.p.s. a SCIO vč. 
námětů vzešlých z předchozího setkání Pracovní skupiny za účelem jejich realizace. 
 

- Seznámení s výsledky hodnocení předložené projektové žádosti (žádost podána v únoru 2018) 
ze strany MŠMT coby poskytovatele dotace, je navrhováno: 

o Krácení mzdových prostředků a úvazků některých členů realizačního týmu a dále pak 
krácení nastavených sazeb u Dohod o provedení práce (dále jen "DPP") uzavíraných s 
odborníky, 

o V důsledku navrhovaného krácení došlo k výraznému snížení celkového rozpočtu 
projektu MAP II o 2,5 mil. Kč, což má za následek i snížení paušální částky rozpočtu 
projektu MAP II o 720 tis. Kč, do kterého spadá i finanční podíl města Uherské Hradiště 
coby partnera projektu MAP II ve výši 1,5 mil. Kč. Z paušální částky rozpočtu projektu 
jsou hrazeny plánované aktivity v rámci Implementace projektu MAP II (dále jen 
„IMAP“). 
 

- Město Uherské Hradiště coby finanční partner projektu bude realizovat v rámci IMAP své 
aktivity.  

- V rámci IMAP jsou plánovány následující aktivity: 
o Toulavý autobus do přírodních zahrad (pro 35 osob): 

 exkurze do přírodní zahrady MŠ Uh. Brod a Ekocentrum Nová Lhota, primárně 
určeno pro pedagogy MŠ, praktické environmentální a přírodovědné vzdělávání 
o zahradě a vztazích či procesech v ní probíhajících 

 termín konání: 20. 9. 2018, od 8:00 hodin do cca 16:30 hodin 
 místo konání: Přírodní zahrada MŠ Primátora Hájka Uherský Brod, Ekocentrum 

Karpaty Nová Lhota. 
o Semináře pro ředitele a učitele MŠ, pedagogy 1. a 2. stupně ZŠ s PhDr. Janem 

Svobodou (2x jednodenní seminář), 
o A další aktivity, např. Výukové programy mezinárodní neziskové organizace JA Czech, 

ZUŠ aktivity, Polytechnika – výuka dílen, atd. 
 

- Představení nabídky programů pro rozvoj gramotností organizací JA Czech, o.p.s. a SCIO (viz 
podkladový materiál): 

o bylo předloženo k projednání Pracovní skupině Pro financování dne 31. 8. 2018 
společně s návrhem rozpočtu dalších plánovaných aktivit v rámci Implementace 
projektu MAP II (dále jen „IMAP“), 
 

- Seznámení se závěrem Pracovní skupiny Pro financování ze dne 31. 8. 2018: 
o Každá Pracovní skupina projektu MAP II má na realizaci svých aktivit v rozpočtu 

projektu alokovánu částku ve výši 100 tis. Kč / 4 roky (tj. na celou dobu realizace 
projektu MAP II). 

 

p. Kučová, garant Pracovní skupiny Matematická gramotnost projektu MAP II: 
- Pracovní skupina nedoporučuje využití nabídky programů pro rozvoj gramotností organizací JA 

Czech, o.p.s. a SCIO s ohledem na jejich finanční náročnost. 

Bod 2. Předání informací o činnosti pedagogického kabinetu Zlínského kraje 

Popis:  

p. Kučová, garant Pracovní skupiny Matematická gramotnost projektu MAP II: 
- Informace z posledního setkání pedagogického kabinetu Zlínského kraje budou zaslány členům 

Pracovní skupiny elektronickou poštou.  

Bod 3. Příprava setkání nadaných žáků 

Popis:  
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Shrnutí námětů a závěrů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny 
Matematická gramotnost: 

- Shoda všech přítomných členů Pracovní skupiny na realizaci plánované aktivity týkající 
se přípravy nadaných žáků 8. tříd a primárně 9. tříd ZŠ na Matematickou olympiádu: 

o Předpokládaný termín realizace:  
 dvě jednodenní přípravy v měsíci listopadu,  
 opakovaná akce po celou dobu realizace projektu MAP II 

o Oslovení Mgr. Janíčkové, bývalé pedagožky Gymnázia Uherské Hradiště, a prověření 
jejího zájmu o vedení této přípravy vč. zjištění maximální možné optimální kapacity: 

o Prověření využití možných prostor v Uherském Hradišti – nejvhodnější klasické 
uspořádání třídy (např. prostory ve Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické) 

o Informování ředitelů škol na jejich společném pracovním setkání dne 13. 9. 2018 o 
plánované aktivitě, 

o Zaslání pozvánky s přihláškou na jednotlivé ZŠ elektronickou poštou (na stanovené 
koordinátory škol) a současně jejich zveřejnění na webových a facebookových 
stránkách projektu MAP II. 

Bod 4. Příprava neformálního setkání vyučujících matematiky 

Popis:  

Tento bod nebyl z časových důvodů v rámci Pracovní skupiny projednán, bude předmětem dalšího 
setkání. 

Bod 5. Zajištění možných lektorů na semináře 

Popis:  

Shrnutí námětů a závěrů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny 
Matematická gramotnost: 

- Doporučení městu Uherské Hradiště zrealizovat školení v rámci pravidelně pořádaných 
školení pro ředitele škol oslovením níže uvedených lektorů a vzhledem k jejich časové 
vytíženosti je s předstihem oslovit a zarezervovat: 

o Pedagogická psychologie – lektor: Jan Čáp  
o Školní psychologie – lektor: Richard Braun  
o Specifické vývojové poruchy učení u dětí a mládeže, agrese a agresivita u dětí a 

mládeže, šikana jako narušení vztahů ve skupině, hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní 
chování dětí v MŠ, rizikové chování dětí a mládeže a mnoho dalších… - lektor: 
PaedDr. Zdeněk Martínek. 

Bod 6. Diskuse 

Popis:  

Bc. Gregorová, manažer pro IMAP: 
- Prostřednictvím anket zveřejněných na webových stránkách projektu MAP II 

(http://www.mapuh.cz) bude prověřován zájem o plánované aktivity v rámci IMAP, tedy i aktivity, 
které vzejdou z jednotlivých Pracovních skupin.  

- Předání slova p. Kučové a otevření diskuse. 
 

p. Kučová, garant Pracovní skupiny Matematická gramotnost projektu MAP II: 
- Z důvodu vysokého zájmu ze strany škol návrh zajistit z projektu MAP II pro ZŠ polepy na 

zem s matematickou tématikou (např. převody jednotek na schody, celá čísla apod.): 
o v současné době je připraven návrh polepů, 
o ze strany realizačního týmu projektu MAP II je nezbytné prověřit cenovou kalkulaci tisku 

a aplikace polepů ze strany grafických studií (prostřednictvím průzkumu trhu).  

Bod 7. Závěr 

Popis:  
p. Kučová, garant Pracovní skupiny Matematická gramotnost projektu MAP II: 

- Poděkování všem přítomným za účast. 
- Další setkání Pracovní skupiny Matematická gramotnost projektu MAP II je stanoveno ke dni: 

čtvrtek 8. 11. 2018, od 14:30 hodin v ZŠ Staré Město. 

 
 

http://www.mapuh.cz/
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V rámci jednání byly pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace jednání, které budou následně zveřejněny na 

webových stránkách projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II. Realizační tým projektu Místní akční plán ORP Uherské 

Hradiště II nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. 

 


