
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Projekt je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu 

Název a registrační 
číslo projektu: 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ORP UHERSKÉ HRADIŠTĚ II 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649 

 
 
Program:  
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. Zhodnocení zrealizovaných aktivit v minulém školním roce 

3. Plánování aktivit pro školní rok 2020/2021 

4. Informace o projektech IKAP a SYPO 

5. Závěr 

 
 
Podkladové materiály:  

- 

 

Z Á P I S 
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mg02_2020 

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: 17. 9. 2020 

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 zhodnotit zrealizované aktivity ve školním roce 2019/2020 a naplánovat aktivity pro nový 
školní rok.  

Bod 2. Zhodnocení zrealizovaných aktivit v minulém školním roce 

Popis:  
p. Kučová, garant Pracovní skupiny Matematická gramotnost projektu MAP II: 
- V minulém roce byla realizace akcí ovlivněna koronavirovou situací. Proběhla příprava žáků 

na Matematickou olympiádu, kategorie Z9. Příprava na kategorii Z8 byla zrušena, stejně jako 
Zábavné dopoledne žáků 5. ročníku.  

- S úspěchem se setkal seminář PhDr. Jana Svobody. 
- Byl připraven grafický návrh polepů s matematickou tématikou, který si školy mohly objednat. 

Závěr:  

Pracovní skupina bere na vědomí realizaci aktivit v předcházejícím školním roce. 

Bod 3. Plánování aktivit pro školní rok 2020/2021 

Popis:  
p. Kučová, garant Pracovní skupiny Matematická gramotnost projektu MAP II: 
- Proběhne příprava na Matematickou olympiádu, kategorie Z9 (10.12. , 13.1.).  
- Proběhne příprava na Matematickou olympiádu, kategorie Z8 (2.3., 17.3.). 
- Případný seminář pro učitele budeme konkretizovat na dalším setkání. 
- Výroba pomůcky pro výpočet obsahu trojúhelníku a lichoběžníku. 
- Zábavné dopoledne pro žáky 5. ročníku (27.5.) 
- Rozšíření povědomí o možnosti získat polepy s matematickou tématikou (p. Kučová znovu rozešle  

na školy fotografie polepů s informací, kde lze polepy získat). 

Bod 4. Informace o projektech IKAP a SYPO 

Popis:  
p. Kučová, garant Pracovní skupiny Matematická gramotnost projektu MAP II: 
- Projekt IKAP byl ukončen. 
- V rámci projektu SYPO lze realizovat aktivity pro vyučující matematiky celého okresu Uherské 

Hradiště. 

Závěr:  

Pracovní skupina bere na vědomí informace k projektům IKAP a SYPO. 

Bod 5. 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 v roce 2020 proběhne 

pravděpodobně v pondělí 12. října 2020 v prostorách ZŠ, Staré Město, Komenského 1720 (čas 
bude upřesněn). 

 
 

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. 

 


