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Zápis z jednání pracovní skupiny Matematická gramotnost  

projektu MAP Českolipsko a Novoborsko III 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019336 

 

Místo: Česká Lípa, MŠ Bratří Čapků 

Datum a Čas: 10.3.2022, 15:00 – 17:00 hodin 

Přítomni: dle Prezenční listiny 

Program: 

 

1) Odsouhlasení programu jednání 

2) Aktivity, schválené ze strany PS pro financování a bližší info k některým aktivitám 

3) Roční akční plán 2022 - 23 

4) Robotické včelky Blue Bot 

5) Digitální kompetence v matematice (revize RVP ZV) 

6) Diskuze  

7) Návrh termínu a místa dalšího setkání 

 

1) Přítomní členové PS souhlasí s navrženým programem jednání. 

 

2) Přítomní byli seznámeni s aktivitami, které navrhovala k realizaci PS pro matematickou 

gramotnost, a byly schváleny PS pro financování. Jedná se o tyto aktivity: 

MŠ: 

Barevný týden - 19. – 26.4.2022 

Den země  

Jarní tvoření  

Najdeš správnou cestu? 

 

MŠ i ZŠ: 

Jablka vzpomínek do škol 

 

ZŠ: 

Workshop - Jak tvořit pracovní listy v Canvě 

paní Ing. Šolcová má nabídku ke grafickému SW CANVA (500 Kč/osoba/kurz pro více jak 3 

osoby online) -zaměřeno na MŠ. 

• Požadavek na RT MAP – obeslat MŠ, kdo by měl zájem – termín podle zájmů později 

paní Ing. Šolcová upřesní – časy vyhovující cca od 13-17 hodin, kdy se mohou učitelky 

účastnit. Zajistí RT MAP do 18.3.2022. 

• Požadavek p. Mrázové, zda by šlo v rámci návrhu PS zvážit opakování tohoto 

workshopu (v případě většího zájmu, kterým by se vyčerpala alokovaná schválená 
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částka 5 tisíc) a podpořit tuto akci znovu nějakou možnou částkou – bude 

projednáno na PS pro financování.    

Workshop - představení stavebnic VEX 123 a VEX GO – paní Ing. P. Šolcová nabízí do území 

předváděcí akci na stavebnice VEX – RT zjistí zájem o tuto aktivitu do 31.3.2022. 

  

3) RT zahájil přípravu RAP (ročního akčního plánu) na druhé pololetí 2022 a na rok 2023.  

Pí Váradiová objasnila, jak mají akce a aktivity, realizované jednak v rámci MAP, ale i opakující 

se akce, realizované jednotlivými organizacemi být provázány s prioritami a cíli Strategického 

rámce MAP Českolipsko a Novoborsko.  

Členové PS byli požádáni o pomoc s přípravou RAP – výběr a zaslání návrhu akcí a aktivit, 

vhodných k naplňování priorit a cílů SR MAP. V RAP jsou zahrnuty všechny významné aktivity, 

nejen ty, které jsou podporovány v rámci projektu MAP. Termíny k zaslání aktivit do RAP: do 

23.3.2022. 

 

4) Robotické včelky – jejich půjčování a práce s nimi se setkává s  velkým úspěchem. Bude se 

řešit nabídka do dalších škol, vyhovující délka zápůjčky je cca 1-2 měsíce /škola. 

Paní Mrázová poptá školu v Kuřívodech, zda má zájem o zapůjčení robotických včelek.  

 

5) P. Krejčíková (MŠ Bratří Čapků) řeší v MŠ finanční gramotnost – nabízí zapojení dalším 

školkám a je plánován společný výstup (přehlídka MŠ cca 11/2022). Jde o projekt s Českou 

Spořitelnou ABECEDA PENĚZ. Zde by bylo potřebné pomoci se získáním prostředků např. na 

tvorbu papírových peněz a třeba i mincí, kasičky apod., tj. se spotřebním materiálem. 

Zvážit návrh alokace na tento materiál ke schválení PS pro financování – bude projednáno na 

příštím jednání PS pro financování. 

Paní Svobodová (ZŠ Lada) vyučuje MG v 9. ročníku, zaujal ji projekt školky na MG od ČS. 

 

6) Paní Coufalová požádala o možné přidání opomenuté aktivity pro více školek „Putování za 

ježkem Bodlinkou“ do financovaných akcí – pošle bližší informaci k této akci, následně bude 

projednáno na PS pro financování. 

 

7) Další PS se uskuteční v MŠ Bří Čapků, 26.5.2022 od 15:00 hodin. 

 

   

 

Zapsala: M. Váradiová 

 

 


