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Program:  
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. Předání informací z IKAPu 

3. Příprava setkání nadaných žáků 

4. Příprava neformálního setkání vyučujících matematiky 

5. Náměty pro další činnost 

6. Diskuze 

7. Závěr  

 

 
Podkladové materiály:  
 

Bod 3:  Návrh registračního formuláře na přípravu na Matematickou olympiádu 
 Návrh hodnotícího dotazníku pro žáky, kteří se zúčastní přípravy na Matematickou  
 olympiádu 
Bod 6:  Návrh ankety k prověření zájmu ZŠ zapojených do projektu MAP II v ORP Uherské Hradiště  
 o polepy na zem s matematickou tématikou 

Z Á P I S 
PS-

mg04_2018 

Pracovní skupina: Pracovní skupina MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 

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

Přítomni: Počet: viz prezenční listina 

Datum konání: 8. 11. 2018 

Místo konání: Základní škola, Staré Město, Komenského 1720 

Čas konání: 14:30 – 16:30 hodin 

Zapsal: p. Kučová, garant Pracovní skupiny 
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Záznam průběhu jednání: 
 

Bod 1. Zahájení 

Popis: 
p. Kučová, garant Pracovní skupiny Matematická gramotnost projektu MAP II: 
- 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 projednat přípravu setkání nadaných žáků na Matematickou olympiádu vč. projednání 
možností pro další činnost Pracovní skupiny. 

- Přivítání Mgr. Kuntové, ředitelky ZŠ a MŠ Jalubí, na jednání Pracovní skupiny coby hosta, jejímž 
cílem je podpořit přípravu aktivit v oblasti matematické gramotnosti zacílené na I. stupeň ZŠ. 

Bod 2. Předání informací z IKAPu 

Popis:  

 p. Kučová, garant Pracovní skupiny Matematická gramotnost projektu MAP II: 
- Předání informací z Implementace Krajského akčního plánu Zlínského kraje (IKAP): 

o sekce Matematické gramotnosti (dány k dispozici maily) - akce 14. listopadu 2018, 
o sekce MA – akce 12. prosince 2018 – p. Ondráčková. 

Bod 3. Příprava setkání nadaných žáků 

Popis:  

p. Kučová, garant Pracovní skupiny Matematická gramotnost projektu MAP II: 
- Shrnutí příprav organizace prvního přípravného setkání nadaných žáků na Matematickou 

olympiádu, kategorie Z9: 
o termíny konání přípravy pro nadané žáky 9. ročníku ZŠ ve dnech 6. prosince 2018 a 

následně 22. ledna 2019, 
o využití prostor Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště (dále jen 

„SŠPHZ UH“),  
o zajištění vedení přípravy RNDr. Janou Buršovou (bývalá zástupkyně ředitele a pedagog 

Gymnázia Uherské Hradiště). 
- Projednání návrhu dopisu, přihlášky a evaluačního dotazníku pro žáky 9. ročníku ZŠ na přípravné 

setkání na Matematickou olympiádu, kategorie Z9: 
o registrace prostřednictvím google formuláře v termínu nejpozději do 24. listopadu 2018 

s doložením seznamu žáků ve struktuře jméno a příjmení žáka a uvedením informace, zda 
byl žák v minulých ročnících Matematické olympiády řešitelem (odpověď: ano/ne) – za 
každou ZŠ bude k dispozici seznam přihlášených žáků, 

o zveřejnění pozvánky s přihláškou na webových stránkách a facebookovém profilu projektu 
MAP II a zaslání elektronickou poštou na jednotlivé ZŠ (koordinátorům a ředitelům ZŠ - 
odpovídá realizační tým projektu MAP II; pedagogům matematiky - odpovídá p. Kučová), 

o příprava evaluačního dotazníku k získání zpětné vazby ze strany žáků - bude k dispozici 
v tištěné podobě a jeho vyhodnocení bude součástí Zprávy o uskutečněné akci, která bude 
doložena řídícímu orgánu v rámci předložení první Zprávy o realizaci projektu MAP II 
(Zprávu o realizaci uskutečněné akce, jejíž vzor je připraven, vyhotoví RNDr. Buršová coby 
lektor akce). 

 
Shrnutí námětů a závěrů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny 
Matematická gramotnost: 
- Dokončení příprav organizace přípravného setkání nadaných žáků 9. ročníku ZŠ na 

Matematickou olympiádu, kategorie Z9: 
o termín konání: 6. prosince 2018 a 22. ledna 2019, 
o místo konání: SŠPHZ UH,  
o lektor: RNDr. Jana Buršová. 

- Zahájení organizace přípravy nadaných žáků 8. ročníku ZŠ na Matematickou olympiádu, Kategorie 
Z8: 

o diskuse nad možnými termíny konání akce, 
o místo konání: SŠPHZ UH,  
o lektor: RNDr. Jana Buršová. 
o zajistit kontakty na vedoucí PK matematiky (zaslání prosby na ZŠ – odpovídá p. Kučová).  

Bod 4. Příprava neformálního setkání vyučujících matematiky 

Popis:  
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Shrnutí námětů a závěrů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny 
Matematická gramotnost: 
- Organizace neformálního setkání vyučujících matematiky k vybranému učivu (projednání se 

ZŠ Buchlovice - odpovídá p. Kučová): 
o navrhovaný termín a místo konání: 4. února 2019, Staré Město, zasedací místnost Města, 
o navrhovaný čas konání: 14:30 – 16:00 hodin, 
o navrhovaná témata: učivo - trojčlenka, procenta. 

Bod 5. Náměty pro další činnost 

Popis:  

Mgr. Kuntová, ředitelka ZŠ a MŠ Jalubí: 
- Návrhy na možné aktivity v oblasti podpory matematické gramotnosti pro I. stupeň ZŠ: 

o motivační metodické setkání pedagogů I. stupně s pedagogy z II. stupně ZŠ nad 
problematikou „Jak usnadnit dětem přechod z I. stupně na II. stupeň v matematice“ 
nebo „Spolupráce pedagogů I. stupně a II. stupně ZŠ v rámci přechodu žáků“. 

o zábavné dopoledne pro řešitele Matematické olympiády z 5. ročníku (mohou 
spolupracovat i s řešiteli z vyšších ročníků). 

 
Shrnutí námětů a závěrů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny 
Matematická gramotnost: 
- Shoda všech přítomných členů Pracovní skupiny na realizaci: 

o setkání vyučujících II. stupně ZŠ týkající se problematiky přechodu žáků v termínu 
konání dne 7. března 2019 (místo konání a bližší informace budou upřesněny), 

o setkání nadaných žáků I. stupně ZŠ (bližší informace budou upřesněny). 

Bod 6. Diskuse 

Popis:  

Diskutovaná témata: 
- Termíny přípravných setkání na Matematickou olympiádu, kategorie Z8.  
- Polepy s matematickou tématikou: 

o odeslání připraveného návrhu ankety k prověření zájmu ze strany ZŠ p. Kučové k vyjádření 
a případnému doplnění.  

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 14. 2. 2019 ve 14:30 hodin v zasedací místnosti Města Staré Město. 

 
 

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. 

 


