
 

                                                                                                        

 

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO  

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO MATEMATICKOU 

GRAMOTNOST A ROZVOJ POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA 

A PRACOVNÍ SKUPINY PRO POLYTECHNIKU 

 
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645 

 

 

Místo: ZŠ Náměstí, Nový Bor 

Datum a čas: 30. 9. 2019, 16:00 - 18:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. NAKAP – seznámení s testováním, do kterého je zapojena ZŠ nám. Míru Nový 

Bor 

2. Informace ze SYPO 

3. Pomůcky pro školky (pomůcky pro nadané děti) 

4. Co budou skupiny v tomto roce dále dělat 

5. Evaluace akcí z minulého roku 

 

Program byl odsouhlasen. 

 

 

1. NAKAP – seznámení s testováním, do kterého je zapojena ZŠ nám. Míru 

Nový Bor 

 

- Popis letní školy učitelů (Frýdlant) 

- Paní Šolcová byla velmi spokojená a škola byla velmi inspirující 

- Prohlídka cvičných úloh, které řeší testované děti v rámci NAKAP 

- Některé úlohy v testování jsou zadané příliš složitě – jako látka vyššího ročníku, než 

jsou testovaní žáci 

- Skupina si chválila semináře, probíhající v rámci NAKAP 

- MAP informoval skupinu, že pokud budou chtít něco speciálního napsat do nového 

Krajského akčního plánu, ať pošlou tyto nápady a potřeby škol nové manažerce 

Mileně Novákové a ona v rámci spolupráce s KAP, NAKAP a SYPO a pravidelných 

setkávání informace předá. 

 

2. Informace ze SYPO 

Proběhlo ustavující kolokvium, z národních kabinetů budou nové informace 

putovat do krajských kabinetů a paní Šolcová je oblastní metodik. Oblastní 

metodik má za úkol zasíťovat všechny školy ve svém území. 



 

                                                                                                        

 

Oblastní metodik sbírá nápady, potřeby a problémy z regionu a přenáší 

informace na krajskou a státní úroveň (připomínkování nového RVP apod.) 

Probíhají webináře – můžou se na ně dívat všichni z regionu. 

 

SYPO napíše motivační dopis k síťování škol (spolupráce školních metodiků  

matematiky, češtiny a ICT s oblastními metodiky SYPO).   

 

 

3. Pomůcky pro školky (pomůcky pro nadané děti) 

 

Konkrétní pomůcky pro školky. Jaké další inspirace pro MŠ. 

Skupina si ukazovala pomůcky vzájemně. 

 

4. Co budou skupiny v tomto roce dále dělat 

 

1) Návrh: aby skupinky dětí ze škol (kroužky nebo třídy, klub zábavné logiky) 

mohli jezdit do IQ Landie, kde se děti mohou seznámit s 3D tiskem, 

plotrem, ICT, robotikou. 

 

Skupina navrhuje, aby skupinky kroužků ze škol mohly za cenu vstupného 

jezdit do IQ Landie na tyto naučné programy. Autobusové spojení do 

Liberce si školy zaplatí samy.  

 

2) Rozeslat do škol a školek možnost, že skrz skupinu lze zapůjčit na 1-3 

měsíce Bee Booty (robotické včelky), Magic box, ozoboty, pomůcky dle 

seznamu z webu MAP (které jinak má domluveno k zapůjčení 

prostřednictvím pana Pešata). Koordinátor půjčování je nyní paní Šolcová. 

Ale - pokud se informace rozešle do celého území, prosí paní Šolcová, aby 

asistentka kanceláře zorganizovala, kdo chce co půjčit. Paní Šolcová bude 

fungovat jako odborný poradce, pošle předávací půjčovací protokol 

asistentce MAP a kancelář MAP zajistí půjčování. Asistentka bude 

organizovat zapůjčování pomůcek do škol, paní Šolcová bude odborný 

poradce. 

 

3) Zopakovat seminář Hravé učení s technologiemi: 1x v Novém Boru v MŠ 

Klíček, a paní Nováková zjistí, zda by druhý seminář mohl proběhnout 

v MŠ Doksy. 

 

4) Zopakovat Sumo Lego robotů. Paní Šolcová popíše do emailu. (spolupráce 

s DDM Smetankou, ZŠ Doksy a dalšími školami). 

 

5) Další akce dopošlou členové skupiny emailem. Tyto akce budou doplněny 

do zápisů. 

 



 

                                                                                                        

 

 

Evaluovat se bude po domluvě se skupinou: 

 

1) VEX IQ PŘEHLÍDKA  - ROBOTIKA 

 

1) HELLO SMART - MATEMATIKA 

 

 

 

Další setkání PS bude 18. 11. 2019 od 16 do 18 h v ZŠ Náměstí Nový Bor. 

 

 

 

 

V Novém Boru, dne 30.9. 2019                 Zapsala: Mgr. Jana Panáčková Feixová 

 

 


