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Zápis ze III. společného setkání PS matematická gramotnost SO ORP Stod a 
Nýřany 

(setkání proběhlo v prostorách ZŠ a MŠ Nýřany – přítomní viz. prezenční listina) 
 

 
 

1. Aktuality MAP SO ORP Stod a Nýřany 
Na úvod setkání Tomáš Svoboda (MAS Radbuza) představil účastníkům aktivity MAP v oblasti 
matematické gramotnosti: 
 
Deskové hry do škol - Cílem projektu je rozšířit vybavení škol deskovými hrami pro prohlubování 
matematické gramotnosti. Obsahem projektu je nákup deskových her z finančních prostředků na 
realizaci Místního akčního plánu vzdělávání SO ORP Stod/Nýřany. Součástí projektu je i setkání 
zapojených škol zaměřené na výměnu zkušeností s využíváním her ve výuce či zájmovém 
vzdělávání. 
Letní škola čtenářské a matematické gramotnosti – MAS Radbuza ve spolupráci s Mgr. Pavlou 
Sýkorovou pořádají letní školu zaměřenou na téma matematické gramotnosti. Letní škola 
proběhne v areálu zámku v Nečtinech 15. – 16. 8. Ve dnech od 12. do 14. 8. proběhne tamtéž 
letní škola zaměřená na téma čtenářské gramotnosti. Letní škola je určena zejména pedagogům 
I. a II. stupně ZŠ. Na letní školu je možné se přihlásit do 31. 3. 2019. 
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. 
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. 
 

2. Digitální aplikace ve výuce matematiky 
Tato část programu proběhla pod vedením RNDr. Jitky Rambouskové (vedoucí PS MG Nýřany). 
Během tohoto bloku si účastníci vyzkoušeli několik aplikací, které mohou sloužit pro zpětnou 
vazbu v hodinách matematiky. Byl to především čistě na matematiku zaměřený ThatQuiz a pak 
univerzální Kahoot! a Socrative. Účastníci si vyzkoušeli, jak tyto aplikace fungují a jaké informace 
poskytují o práci žáků. Všechny odkazy je možné najít na: 
https://padlet.com/rambouskova/radbuza. 
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3. Diskuse a možná témata dalších PS 

− další aplikace na získání zpětné vazby 

− matematické skládačky a lušťovky na procvičování (jak je vytvořit, kde je najít, k čemu jsou 
dobré) 

 
 
 
 
Kontakty: 
Zuzana Štychová: 725 909 846 (stychova@mas-radbuza.cz) – SO ORP Nýřany 
Kamila Opl Hackerová: 725 909 836 (oplova@mas-radbuza.cz) – SO ORP Stod 
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