
 

 

Zápis z jednání pracovních skupin – PS Matematika 

 
 
Datum, čas jednání: 12.2.2020, 15.30 - 17:00 
 
Místo: Malá zasedací místnost MěÚ Frenštát pod Radhoštěm 
 
Seznam účastníků: viz prezenční listina 
 
 
Jednání je organizováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Frenštát pod             
Radhoštěm II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010667 
 
 
Průběh jednání:  
 

1. Zahájení 
2. Diskuze nad jednotlivými aktivitami 

 
2.3 Přednáška pro pedagogy na téma práce s nadanými dětmi 

- dopoledne je nevyhovující, lepší odpoledne 
- přednáška zaměřená na konkrétní metody a pomůcky 
- především chybí metody práce pro 2.stupeň ZŠ 
- lektor paní Kovářová (má i nějakou kolegyni, která se zaměřuje na 1. stupeň) 
- zahrnout do metodického dne matematické gramotnosti 
- prezentace dobré praxe jednotlivých škol 
- přechod mezi stupni vzdělávání (na přijímačkách na gympl je učivo, které není            

pro ZŠ povinné) 
- přednášky i pro rodiče pro práci s nadanými dětmi - směřovat do dalšího             

pololetí 
- paní Petrů pojede na přednášku Rozvoj logického myšlení a kdyžtak pošle           

kontakt 
- paní Stehlíková Monika - práce s nadanými dětmi 
- možnost realizace ještě v tomto školním roce 

 
2.4 Ukázková hodina na téma péče o nadané děti 

- prozatím v plánu exkurze do školy pro nadané děti (Provaznická Ostrava a další) 
- myšlenka, že by nějaký odborník přijel na frenštátsko a ukázková hodina by bylo             

přímo tady 
- tip na školu v Olomouci (ZŠ Hálková) 
- rozdílná je nabídka pro 1. a 2. stupeň 
- zodpovědnost - 2. p.uč Bartošová, 1. stupeň p.uč. Petrů 
- ještě v tomto pololetí 

 

 



 
2.5 Podpora matematické gramotnosti ve spolupráci s muzeem ve Frenštátě p. R. 

- spolupráce s muzeem rozjednána 
- na jakou věkovou skupinu to zacílit? 
- zjistit a zajistit zájem, aby mělo pro muzeum smysl program vytvořit 
- někdy problém zajistit dopravu (p. Petrů, p. Dobiášová) - udělat to systémem            

jednoho projektového dne 
- možné zaměření na starodávné trhy a převody jednotek, pro 3. a 4. třídu -              

zkonzultovat s muzeem 
- vstupné na program by si zaplatily děti (cca 30 kč) 
- zahrnout do akčního plánu na období 9-12/2020 
- náklady cca jen na autobus 
- mzda pana Trubače 

 
2.6 Workshop Vědnice 

- v každé škole zvlášť, spolupracuje s panem Vaškem 
- paní Žoltá preferuje, aby to bylo s každou školou zvlášť a až na jaře, když to jde                 

venku 
- otázkou je, zda to financovat z MAP, když některé školy už ji měly  
- zkusíme zjistit, zda dělá i přednášky pro učitele 

 
2.7 Školení finanční gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ  

- není nabídka pro 2.stupeň 
- vyhledávají se možnosti interaktivního učení v této oblasti, mířeno přímo na           

žáky 
- projekt Probono advokáti do škol představila Jitka Urubová 
- pan Panáček 

 
2.8 Exkurze do expozic Světa techniky  

- - dělá OKAP, my nemůžeme 
- - poslat odkaz všem, dá se z toho hradit i cestovné 

 
2.9 Kroužek robotiky a lega  

- má v plánu otevřít Astra 
- možnost udělat kroužek logických her (pí.Žoltá) 

 
2.10 Rozšíření kroužků deskových her 

- nové hry, staré se ohrají 
- k výstavě pomůcek přiřadit i výstavu deskových her 
- možné i sdílení dobré praxe mezi školami (osvědčené hry) 
- financováno ze šablon X mohl by být problém 
- možnost nakoupit jednu hru více školám a po nějaké době uspořádat turnaj            

mezi školami 
- prozatím úkol shodnout se na hře, která se koupí  
- v rámci příští PS pozvat deskováky z dalších škol, ukázat si nejlepší používané hry a vybrat                

hry, které se dokoupí 
- aktivita se dopracuje na další školní rok 
- zodpovědnost prozatím RT 

 
 

 


