
Zápis z 16. jednání pracovní skupiny 

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu 
každého žáka

Den a místo jednání: 15. 9. 2022 (14:00), Caffé 133, Komenského náměstí 133, 592 
31, Nové Město na Moravě

Přítomní členové: Mgr. Jarmila Vlčková – odborný garant II. úrovně

Mgr. Šárka Roháčková – člen PS

Mgr. Petra Tatíčková- člen PS

PaedDr. Dagmar Nejedlá – člen PS

Mgr. Ilona Špinarová - člen PS

Mgr. Eva Ficová - člen PS

Omluvení členové: -

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

-

Program jednání:

1. Úvodní slovo

2. Zhodnocení proběhlých aktivit

3. Diskuse k návaznosti projektu MAP III

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v územním dopadu ORP Nové Město na Moravě“, 

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009720



Průběh jednání:

1. Úvodní slovo

V úvodu proběhlo přivítání všech účastnic. Mgr. Vlčková požádala všechny přítomné o doplnění a

kontrolu veškeré dokumentace, která má být doložena na konci projektu.

2. Proběhlé aktivity

 Mozkohrátky  

Mozkohrátky  proběhly  v  rámci  městských  slavností,  účast  byla  hojná,  hodnocení  velmi

pozitivní

 Logimo  

     Olympiády se zúčastnily 4 školy, ohlas byl pozitivní. Výherci obdrželi kalkulačky.

 Merkur  

Stavebnice Merkur byly předány do škol s nabídkou časti v kreativní výzvě.

 Letní škola  

Reakce na Letní školu byly velice kladné od všech účastnic. 

 Početní divadélko  

Početní divadélko bylo předáno do škol, čekáme na zpětnou vazbu od učitelů.

 Finanční gramotnost  

Aktivita sklidila velmi kladnou zpětnou vazbu. Pedagogové se shodli, že by bylo přínosné

aktivitu opakovat.

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v územním dopadu ORP Nové Město na Moravě“, 

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009720



3. Diskuze k návaznosti projektu MAP III

Členky PS hovořily o návaznosti projektu, projednávaly možnosti fungování v projektu MAP

III. 

V Novém Městě na Moravě, 20. 9 2022                        Vypracovala: Mgr. Jarmila Vlčková

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v územním dopadu ORP Nové Město na Moravě“, 

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009720


