
POZVÁNKA 

Příprava nadaných žáků 9. ročníku ZŠ na Matematickou olympiádu, kategorie Z9, jejímž cílem je rozvoj potenciálu nadaných

žáků v oblasti matematické gramotnosti. První setkání se uskuteční ve středu 4. prosince 2019 a další navazující setkání pro

tytéž žáky se bude konat ve středu 15. ledna 2020. Tato akce je realizována ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická

gramotnost v rámci naplňování klíčové aktivity 4. Implementace MAP.

Datum konání: 4. prosince 2019

Čas konání: 07:50 – 12:00 hodin

Místo konání: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

(hromadný sraz v hlavním vchodě u informací ve vestibulu školy, kde si žáky převezmou

organizátoři akce. Hlavní vchod je z ulice Jiřího z Poděbrad 949 - vstup do bývalé hotelové školy).

Program:

Organizační záležitosti: S sebou psací a rýsovací potřeby, přezuvky.

Drobné občerstvení je zajištěno, cestovné je na náklady vysílající školy.

Registrace nejpozději do: 6. listopadu 2019 na níže uvedeném odkazu

Vzhledem k tomu, že je počet zúčastněných omezen, budou do plánované přípravy zařazeni žáci

podle pořadí, v jakém je škola navrhne. V případě velkého zájmu budou zvýhodněny školy,

jejichž žáci řeší Matematickou olympiádu pravidelně.

Kontakt dotazy: Případné dotazy k programu lze zasílat na email: kucova@zsstmesto.cz.

Potvrzení účasti přihlášených žáků, popř. případná omluva z jejich neúčasti na mailu:

info.mapuh@gmail.com, popř. telefonním čísle + 420 727 957 413.

Možnosti přihlášení:

V rámci této akce budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, 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.
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Čas Bod programu

07:50 – 08:00 ◄ Prezence žáků, zahájení

08:00 – 09:30 ◄ Příprava na Matematickou olympiádu (lektor: RNDr. Buršová)

09:30 – 10:00 ◄ Přestávka

10:00 – 11:30 ◄ Pokračování v přípravě na Matematickou olympiádu (lektor: RNDr. Buršová)

11:30 – 11:45 ◄ Zhodnocení přípravy na Matematickou olympiádu prostřednictvím hodnotících dotazníků

Tato akce je realizována v rámci projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649,

spolufinancovaného z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu
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