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Zápis ze setkání PS Matematická gramotnost SO ORP Nýřany 
(setkání proběhlo v rámci Letní školy matematické gramotnosti v Nečtinech dne 15. srpna 2019 - 

přítomní viz. prezenční listina) 
 

 
 

1. Aktuality MAP SO ORP Nýřany 
 
V rámci PS Pavla Adamcová (MAS Radbuza) uvedla doplňující informace k realizovaným                               
a plánovaným aktivitám MAP v oblasti matematické gramotnosti: 
 
Deskové hry do škol – Cílem projektu bylo rozšířit vybavení škol deskovými hrami pro 
prohlubování matematické gramotnosti. Obsahem projektu byl nákup deskových her z finančních 
prostředků na realizaci Místního akčního plánu vzdělávání SO ORP Nýřany. Většina škol 
zapojených do tohoto projektu již své hry obdržela, pro předání zbylých souborů her čekáme na 
dodání ještě několika posledních her.  
Matematická a čtenářská pregramotnost – dvoudenní seminář s Mgr. Jiřinou Bednářovou, který 
proběhne ve dnech 20. – 21. 8. v zasedací místnosti Centra pro komunitní práci v Plzni na 
Americké 29. Seminář je určen zejména pedagogům MŠ, je zcela naplněn. 
Deskové hry – seminář zaměřený na využití deskových her ve výuce MŠ, ZŠ i organizací zájmového 
či volnočasového vzdělávání. Semináře proběhnou pod vedením Mgr. Jana Vodičky. Termíny 
budou upřesněny. 
Bádáme a přemýšlíme hrou – seminář určený primárně pro vychovatele školních družin, který 
nabídne tipy a inspirace pro řízenou činnost ve školních družinách a též je zaměřen na podporu 
matematické gramotnosti. Seminář proběhne pod vedením lektorky Jaroslavy Pachlové, termín 
bude upřesněn. 
 
 

2. Deskové hry 
Účastníci pod vedením Mgr. Pavly Sýkorové měli možnost vyzkoušet výběr her z projektu 
„Deskové hry do škol“, a to konkrétně Ubongo Duel, Abaku, Blokus, Kindomino, Katamino                       
a Hypergrid.  Mgr. Sýkorová díky své osobní znalosti a zkušenosti vysvětlila pravidla her, 
poukázala na silné stránky a možnosti využití jak ve výuce, tak např. v družinách či matematických 
kroužcích. Zároveň si vyzkoušeli práci s Ozoboty. 
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3. Diskuse a možná témata dalších PS 

−  zájem o realizaci déle trvajícího semináře na deskové hry  

−  práce s Bee Boty  
 
 
 
Kontakt: 
Zuzana Štychová: 725 909 846 (stychova@mas-radbuza.cz)  
Pavla Adamcová: 720 021 961 (adamcova@mas-radbuza.cz)  
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