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Program:  
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. Zhodnocení aktivity „Zábavné dopoledne pro nadané žáky 5. tříd ZŠ“ 

3. Příprava aktivit pro školní rok 2019/2020 

4. Evaluace činnosti pracovní skupiny 

5. Různé 

6. Závěr 

 

 
Podkladové materiály:  
 

- 
 

Z Á P I S 
PS-

mg03_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: 30. 09. 2019 

Místo konání: Základní škola, Staré Město, Komenského 1720 – přípravna fyziky 

Čas konání: 15:15 – 17:15 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 aktivity a projednat přípravu aktivit v oblasti podpory matematické 
gramotnosti pro školní rok 2019/2020. 

Bod 2. Zhodnocení aktivity „Zábavné dopoledne pro nadané žáky 5. tříd ZŠ“ 

Popis:  

p. Kučová, garant Pracovní skupiny Matematická gramotnost projektu MAP II: 
- Zhodnocení aktivity „Zábavné dopoledne s matematikou pro nadané žáky 5. tříd ZŠ“, které se 

uskutečnilo dne 18. 6. 2019: 
o Cílem akce bylo posílit zájem a motivaci nadaných žáků pro zvyšování vědomostní úrovně 

nad rámec školních vzdělávacích programů, podpořit vznik nových mimoškolních 
vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj nadání. Cílovou skupinou byli žáci 5. ročníku ZŠ, 
kteří se učili spolupracovat ve skupinách, řešili problémové, numerické i logické úlohy.  

o Akce byla dle zpětné vazby ze strany žáků i pedagogů hodnocena velmi kladně, pouze je 
nezbytné přizpůsobit a upravit program akce s ohledem na udržení pozornosti žáků.  

Závěr:  

Shrnutí námětů a závěrů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny 
Matematická gramotnost: 
- Doporučení pokračovat v aktivitě „Zábavné dopoledne ro nadané žáky 5. tříd ZŠ“ i 

v následujícím školním roce 2019/2020 a zařadit do návrhu rozpočtu projektu MAP II. 

Bod 3. Příprava aktivit pro školní rok 2019/2020 

Popis:  

p. Kučová, garant Pracovní skupiny Matematická gramotnost projektu MAP II: 
- Projednání návrhu plánovaných aktivit v oblasti podpory matematické gramotnosti pro školní rok 

2019/2020: 
o Příprava nadaných žáků 8. tříd ZŠ na Matematickou olympiádu, Z8 

 Lektor: RNDr. Jana Buršová 
 Předpokládaný termín konání: únor 2020, březen 2020 
 Místo konání: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště 

 
o Příprava nadaných žáků 9. tříd ZŠ na Matematickou olympiádu, Z9 

 Lektor: RNDr. Jana Buršová 
 Předpokládaný termín konání: prosinec 2019, leden 2020 
 Místo konání: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště 

Oslovení lektora, zajištění prostor a občerstvení vč. registračního formuláře a pozvánky na 
přípravná setkání nadaných žáků na Matematickou olympiádu zajistí realizační tým projektu 
MAP II (p. Chaloupková, p. Pavelová) 
 

o Zábavné dopoledne s matematikou pro nadané žáky 5. tříd ZŠ 
 Po organizační stránce akci zajistí p. Kučová s vyučujícími matematiky a žáky ZŠ 

Staré Město, přípravu pozvánky a registračního formuláře zajistí p. Pavelová. 
 Předpokládaný termín konání: konec dubna 2020 
 Místo konání: ZŠ Staré Město 

o Neformální setkávání vyučujících matematiky – ve školním roce 2019/2020 bude řešeno 
v rámci projektu SYPO. 

Závěr:  

Shrnutí námětů a závěrů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny 
Matematická gramotnost: 
- Všechny přítomné členky Pracovní skupiny souhlasí s navrhovaným plánem aktivit v oblasti 

podpory matematické gramotnosti pro školní rok 2019/2020. 
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Bod 4. Evaluace činnosti pracovní skupiny 

Popis:  

Ing. Pavelová, projektový a finanční manažer projektu MAP II: 
- V kontextu naplňování klíčové aktivity 3. Evaluace a monitoring projektu MAP II v souladu s 

Metodikou tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání „Postupy MAP II, verze 3“ je nezbytné 
provést evaluaci činnosti a fungování Pracovní skupiny, jejímž cílem je vyhodnocení přínosů a 
stávajícího fungování činnosti Pracovní skupiny, přínosů vč. návrhů na zlepšení a návrhů a plánů 
aktivit. 

- Cílovou skupinou evaluačního šetření jsou členové Pracovní skupiny. Samotné evaluační šetření 
proběhne celkem 2x (1x v polovině realizace projektu a 1x v závěru projektu). 

- Evaluace bude probíhat prostřednictvím anonymního dotazníku, který je připraven k vyplnění jak 
v tištěné, tak i elektronické podobě, výstupy z evaluačního šetření budou předloženy Řídícímu 
výboru ke schválení na jeho dalším zasedání a doloženy řídícímu orgánu ke Zprávě o realizaci. 

Bod 5. Různé 

Popis:  

a) Stav přípravy polepů 
- V současné době je vyhodnocena anketa, která proběhla v květnu 2019, jejímž cílem bylo prověřit 

zájem ZŠ o polepy s matematickou tématikou (návratnost anketního dotazníku je 70%, z toho 90% 
respondentů anketního šetření projevilo o polepy s matematickou tématikou zájem). Nejednalo se o 
závaznou objednávku. 

- Výstupy z tohoto anketního šetření budou sloužit jako podklad k zadání poptávky na zpracování 
jednotného grafického návrhu (tzv. šablony) polepů, který bude hrazen z projektu MAP II 
(zpracování grafického návrhu polepů bude pro školy zdarma). Upozornění - ostatní náklady 
spojené se samotnou realizací (polepením) polepů budou v režii dané konkrétní školy! 

- Konkretizaci vzorců a dalších detailů určených na polepy, které budou sloužit jako podklad 
k oslovení možných dodavatelů grafického návrhu polepů, zajistí p. Kučová a dodá realizačnímu 
týmu k zadání poptávky za účelem jejímu nacenění (v případě, že nejsou předem specifikovány 
požadavky ze strany zadavatele, dochází k prodražování prací). Na základě získaných cenových 
nabídek se provede výběr dodavatele, se kterým budou řešeny konkrétní požadavky na zpracování 
jednotného grafického návrhu polepů s matematickou tématikou. 
 

b) Projekty IKAP a SYPO 
- Členky skupiny byly informovány o aktivitách projektu IKAP a o projektu SYPO.  
- Další setkání v rámci IKAPu proběhne v prosinci 2019 ve Zlíně.  
- Školy mají možnost zapojení do projektu SYPO, tj. Systém podpory profesního rozvoje učitelů a 

ředitelů, členkám Pracovní skupiny byl vysvětlen obsah a cíl projektu (více na www.projektsypo.cz). 
o Výhodou zapojení do projektu je síťování ZŠ a SŠ a včasnost informací o plánovaných 

vzdělávacích akcích, které budou realizovány na území okresu UH. 
o V rámci tohoto projektu budou realizována neformální setkávání pedagogů za účelem 

vzájemné výměny informací a zkušeností. 
 

c) Vzdělávání pedagogů 
- Zájem o zajištění vzdělávacího semináře pod vedením PhDr. Jana Svobody – zajistí p. Kučová, 

která prověří časové možnosti lektora, 
- Projednání dalších návrhů na možné lektory 

o Seminář pod vedením Dany Havlové, předsedkyně Rady pro Dětskou Mensu, na téma 
nadané a mimořádně nadané děti (e-mail: dana.havlova@mensa.cz, telefon: +420 607 
886 874), 

o Semináře pod vedením  lektorů Jan Čáp (pedagogická psychologie), Richard Braun (školní 
psychologie), PaedDr. Zdeněk Martínek (z důvodu jejich časové zaneprázdněnosti je 
obtížné je dostat do území). 

Bod 6. Závěr 

Popis:  

p. Kučová, garant Pracovní skupiny Matematická gramotnost projektu MAP II: 
- Poděkování všem přítomným za účast. 
- Další, v pořadí poslední v roce 2019, setkání Pracovní skupiny Matematická gramotnost projektu 

MAP II proběhne v listopadu 2019 (datum, čas i místo konání budou s dostatečným předstihem 
upřesněny). 

http://www.projektsypo.cz/
mailto:dana.havlova@mensa.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. 

 


