Místní akční plán ORP Kopřivnice II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634

PS MATEMATICKÁ GRAMOTNOST
AKTIVITA SPOLUPRÁCE – Nebojte se matematiky
Zápis z jednání

Datum a místo konání: 06. 11. 2019, MÚ Kopřivnice
Účastníci: dle prezenční listiny
Průběh jednání:
1. Seznámení s obsahem a cílem jednání:
obsahový plán aktivity spolupráce – soutěže „Nebojte se matematiky aneb I s čísly může
být zábava“, 11. 12. 2019, 9:30-11:30, Katolický dům Kopřivnice
- Návrhy na ceny pro vítěze i zúčastněné
- Organizační záležitosti
o Moderátor akce
o Příprava pomůcek dle obsahu úkolů (autoři)
o Zapojení pedagogů
o Informační plakát a přihlašovací systém pro školy v rámci ORP Kopřivnice
2. Nastavení obsahu soutěže
- Proběhl první brainstorming možností, jaké tipy na úkoly a činnosti je možno v rámci
soutěže pro žáky 4. a 5. ročníků realizovat – každý z účastněných přednesl své
přípravné podněty
- Z celkového seznamu se hlasovalo pro nejvhodnější
- Závěrečné sestavení pořadí jednotlivých vybraných úkolů a her + jejich časový odhad
3. Organizační záležitosti
- Byl prodiskutován a zvolen moderátor soutěže – Mgr. Robin Nguyen
- Představen plakát cílený na školy
- Dohodla se příprava pomůcek zvolených soutěžních úkolů a činností – dle autorů
- Výzva pro zúčastněné – tipy na odměny (placka pro všechny, matematické hlavolamy,
hry, diplomy, sešity logických her)
4. Zakončení
- Z jednání bude vyhotoven zápis s výstupy a další setkání k finalizaci soutěže bylo
navrženo:
27. 11. 2019, 15 hod
03. 12. 2019, 15 hod.
Datum bude doladěn dle reálných možností zapojených osob.
Výstupy:
Úkol
Plakát rozeslat na školy +
přihlašování
Příprava zadání – Logické rébusy

termín

odpovědnost

do 08. 11.

MAP II

do 15.11.

p. Nevludová

Příprava zadání – Pomoc
astronautovi
Příprava zadání – Youtuber

do 15.11.

p. Nguyen

do 15.11.

p. Nguyen

Příprava zadání – Zápalky

do 15.11.

p. Duchoňová
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

poznámka

Příprava zadání – Sudoku s
tajenkou
Příprava zadání – Tangramy

do 15.11.

p. Nevludová

do 15.11.

p. Kovářová

Příprava zadání = tipy na otázky Kvíz
Nastavení bodování jednotlivých
úkolů
Diplom - návrh

do 15.11.

všichni

na finální
schůzce
do 19.11.

všichni
MAP II

Tipy na odměny - návrhy

co nejdříve

všichni

Podklady pro moderování akce

v průběhu

Technické zajištění - tablety

co nejdříve

p. Nguyen +
MAP II
MAP II

Info přihlášeným školám o aplikaci
ke Kvízu
Nastavení techniky v KD

před
soutěží
před
soutěží

p. Nguyen +
MAP II
MAP II + p.
Nguyen

Příprava pomůcek dle zaslaných
podkladů od autorů
Placky – odměna pro všechny

v průběhu

MAP II

do konání
soutěže
do konání
soutěže
co nejdříve

MAP II

Prezentace pro účastníky soutěže
Zajistit novináře - publicita
Občerstvení pro účastníky

do konání
soutěže

Technicky zaštituje p.
Nguyen

Tipy zasílat na
eva.kytkova@koprivnice.cz

Dotaz na ZŠ sv. Zdislavy

Využití IT z MÚ + aplikace
na tablety pro všechny
družstva

MAP II
MAP II
MAP II

Struktura přípravy zadání úkolu dle autorů:
- Upřesňující název aktivity (úkolu, činnosti) – názvy by měly být lákavé pro žáky!! :-)
- Zadání úkolu pro účastníky soutěže (bude použito v prezentaci pro účastníky- bude se
promítat všem na plátně)
- Poklady – pracovní listy, obrázky, texty, apod. – bude se množit dle družstev - MAP II

Zapsala: Eva Kytková, 08. 11. 2019
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