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Program:  
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. Zhodnocení aktivity „Příprava na Matematickou olympiádu pro žáky 9. ročníku“ 

3. Zhodnocení aktivity „Setkání vyučujících II. stupně“ 

4. Projednání aktivity „Příprava na Matematickou olympiádu pro žáky 8. ročníku“ 

5. Příprava aktivity „Setkání vyučujících I. a II. stupně - přechod žáků“ 

6. Příprava aktivity pro nadané žáky 5. ročníku 

7. Stav přípravy materiálů (polepy,...) 

8. Diskuze 

9. Závěr 

 

 
Podkladové materiály:  
 

- pracovní dotazník – polepy s matematickou tématikou 

Z Á P I S 
PS-

mg01_2019 

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: 20. 2. 2019 

Místo konání: Město Staré Město, zasedací místnost 

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 zhodnotit proběhlé akce a připravit akce dle plánu. 

Bod 2. Zhodnocení aktivity „Příprava na Matematickou olympiádu pro žáky 9. ročníku“ 

Popis:  

Dne 6. 12. 2018 a následně 28. 1. 2019 se uskutečnila  příprava žáků 9. ročníku ZŠ na Matematickou 
olympiádu (dále jen „MO“) pod vedením lektorky RNDr. Jany Buršové. U žáků i pedagogů se setkala 
s kladným hodnocením. Negativem bylo malé zastoupení škol, což ale odpovídá i zastoupením 
v okresním kole, protože MO je velmi náročná soutěž. 

Bod 3. Zhodnocení aktivity „Setkání vyučujících II. stupně“ 

Popis:  

V pondělí 4. února 2019 proběhlo v zasedací místnosti MěÚ Staré Město neformální setkání vyučujících 
matematiky II. stupně na téma: Jak učíme procenta. Pro zúčastněné byla akce přínosem. Na základě 
vzájemné domluvy dojde mezi účastnicemi k výměně výukových materiálů, což zajistí p. Kučová.  

Bod 4. Projednání aktivity „Příprava na Matematickou olympiádu pro žáky 8. ročníku“ 

Popis:  

Ve dnech 19. března a 4. dubna 2019 proběhne příprava žáků 8. ročníku ZŠ na okresní kolo 
Matematické olympiády, kterou povede RNDr. Jana Buršová. Zúčastní se žáci těch škol, které 
v minulosti úlohy MO řešily. P. Kučová bude RNDr. Buršovou informovat o úlohách ze školních kol, které 
žákům dělaly problémy. Registrace žáků proběhne stejným způsobem jako na přípravná setkání 
nadaných žáků na MO, kategorie Z9, tedy prostřednictvím registračního formuláře. 

Bod 5. Příprava aktivity „Setkání vyučujících I. a II. stupně - přechod žáků“ 

Popis:  

Ve čtvrtek 7. března 2019 se uskuteční neformální setkání učitelů matematiky I. a II. stupně ZŠ s cílem 
snížit problémy žáků při přechodu z I. na II. stupeň. Na jednání byly probrány některé náměty z pohledu 
členů Pracovní skupiny.  

Bod 6. Příprava aktivity pro nadané žáky 5. ročníku 

Popis:  

Aktivita pro nadané žáky 5. ročníku proběhne začátkem května 2019, bude upřesněno po jednání 
s pedagogy ZŠ Staré Město. Během dopoledne budou žáci řešit logické úlohy, hrát hry, které rozvíjí 
matematické myšlení.  
Aktivita bude nabídnuta všem školám na území ORP Uherské Hradiště, které jsou zapojeny do projektu 
MAP II. 

Bod 7. Stav přípravy materiálů (polepy,...) 

Popis:  

Na setkání byly probrány konkrétní náměty na polepy. P. Kučová je zašle ing. Pavelové.  

Bod 8. Diskuse 

Popis:  

Probíhala průběžně k jednotlivým bodům programu. 

Bod 9. 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: 

25. dubna 2019 ve 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ 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. 


