
 

                                                                                                        

 

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO 

MATEMATICKOU GRAMOTNOST A ROZVOJ POTENCIÁLU 

KAŽDÉHO ŽÁKA  

 
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

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

 

Místo: ZŠ nám. Míru, Nový Bor 

Datum a čas: 27. 1. 2020, 16:00 - 17:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. schválení programu 

2. noví členové PS MG 

3. představení oblastních metodiků SYPO 

4. plánované akce PS MG v r. 2020 

5. evaluace – návrh dotazníkového šetření 

6. stanovení dalšího termínu setkání PS 

 
 

 

1) Schválení programu 

 

2) Noví členové PS pro matematickou gramotnost  
Na základě oslovení dalších matematiků ZŠ v rámci spolupráce v kabinetu SYPO v regionu se 

schůzky PS zúčastnily také další pedagožky pí Tučková (Cvikov), pí Macharová (ZŠ náměstí NB) a 

p. Střelec (ZŠ Arnultovice), zároveň souhlasili, že budou spolupracovat, stanou se členy PS pro MG. 

 

3) Představení oblastních metodiků SYPO 
• Fungující kabinety ČJ, Mat, ICT (zatím, chystají se i pro ostatní předměty). 

• Funkce metodiků slouží jako komunikační prvek pro požadavky pedagogů ze škol, které 

prostřednictvím skupiny SYPO může dostat až na národní úroveň a tedy pomoci např. s uspořádáním 

školení nebo semináře na určité téma se zajištěným odborníkem. 
• KAP -naplánovaný veletrh, (22. 4.) 2020 Technologie do škol. 

 

4) Plánované akce PS MG 
• Regionální kolo SUDOKU, plánovaný termín uskutečnění: (4)2020, místo konání: Nový Bor. Paní 

Tučková poskytne kontakt na organizátora SUDOKU 2020. 

• Workshop(y), plánovaný termín uskutečnění: podzim 2020 – přenecháme diskusi a bližší informace 

k akci na další termín PS. 



 

                                                                                                        

• Dopředu naplánovaný program (sdílení dobré praxe a zkušeností na různá témata, nalézt témata, 

o která je zájem, např. finanční gramotnost). 

 

5) Evaluace 
• Diskuse nad návrhem dotazníkového šetření – forma i obsah jsou schváleny, cílová skupina 

(pedagogové, žáci, hosté) – dotazník a jeho vyhodnocení provede pí Šolcová. 

• Stanovení termínu dotazníkového šetření – dotazník musí být vyhodnocen do konce dubna 2020, aby 

jej projednala PS na dalším setkání. 

 

6) Stanovení dalšího termínu setkání PS: 27. 4. 2020 od 16 - 17:00 hod ZŠ náměstí 

Míru Nový Bor 
 

 

 

V České Lípě dne 27. 1. 2020                  Zapsala: Ing. Veronika Šolcová, 

Mgr. Eva Kolocová 

 


