
Setkání skupiny MG zápis ze dne 16. 5. 2022 od 14:00 na MěÚ Votice 

- Přivítání 

 

- Matematický klokan  

Matematická soutěž pro školy. Odkaz www. matematickyklokan.net, zde veškeré informace 

k soutěži (o soutěži, jednotlivé ročníky výsledky, sborníky od r. 2004, soubory ke stažení, 

kontakty … 

Kategorie pro ZŠ: Cvrček (2. – 3. roč.), Klokánek (4. - 5. roč.), Benjamin (6. – 7. roč.), Kadet (8. 

– 9. roč.) 

Zapojení jednotlivých škol: Votice ano již tradičně, Olbramovice také ano tradičně, Vrchotovy 

Janovice dříve, dokud byla papírová podoba. V současnosti ne. Jankov ano 1.stupeň 

pravidelně, 2.stupeň letos ne, jinak ano. Miličín dříve ano, v současnosti jen Jana Plačková 1. 

stupeň, 2. stupeň současná vyučující odmítá. 

Jana Plačková (Miličín) – sdílení zkušeností, přinesla kolegyním různá zadání. Kolegyně, které 

mají zájem projdou si. V příštích setkáních můžeme více prodiskutovat. Votické kolegyně se 

pravidelně se svými žáky účastní. Bohužel nemohly sdílet své zkušenosti, na poslední chvíli 

musely z pracovních důvodů odvolat svou účast na setkání. Mají ve škole v současnosti velmi 

úspěšného žáka (letos 2 kategorie současně v Klokánku 3. v benešovském okrese, 

v Benjaminovi 2. ve středočeském kraji) 

Tato soutěž může být velkým přínosem do výuky (jiné úlohy, velké propojení se čtenářskou 

gramotností, gradované úlohy, geometrie, rozvoj matematického myšlení) 

 

- Využívání pomůcek pořízených v MAP II 

Kolegyně používají, půjčují si mezi sebou, jsou velmi spokojené, jen u některých cítí, že by 

potřebovaly více času na plné a častější využívání. Někdy používají na procvičení, upevnění, 

oživení hodiny nebo jako „práci navíc“.  

 

- Přesah na 2.stupeň  

Jak spolupracují a komunikují učitelé z1. a 2. stupně na našich školách? 

Olbramovice (jen 1. stupeň, případně občasné informace ze spádové votické školy) 

Jankov – spíše ne, pouze jednotlivě v případě potřeby (pravidelné sdílení nebo zpětná vazba 

ne) 

Vrchotovy Janovice – ne nesdílný kolega 

Miličín – ne kolegyně odmítá (jiné názory) 

Votice – nebyly (vyjádří se příště) 

Obtíž s komunikací na školách, malé školy, které mají jen jednoho vyučujícího matematiky 

pro 2. stupeň (kromě Votic). Na podzimní setkání budou kolegyně či kolegové pozváni, aby se 

vyjádřili a komunikovali s kolegyněmi z 1. stupně, pokud budou mít zájem a připomínky. 

 

- Různá sdílení z jednotlivých škol, pozvání, zajímavé akce … 

 

- Začíná se dařit spolupráce s dalšími prac. skupinami – Informační technologie Jana Janoutová 

(Jankov, Miličín ) 

 

 

Příští setkání v říjnu 2022, termín upřesníme po začátku školního roku 2022/23, podle nových 

rozvrhů. 



 

Zatím dávám ke zvážení a připomínkování témata pro další setkání: 

Přesah na 2. stupeň - připravenost dětí, reakce na informace od kolegů z 2. stupně 

 

Matematický Klokan (více a podrobněji, jak pracovat s úkoly, jak využívat v hodinách …), Matematická 

olympiáda a další soutěže 

Sdílení s MAP Sedlčany – násobilka s použitím míčků a další praktická výuka násobení, dělení, 

slovní úlohy 

Příprava na přijímací zkoušky z M na víceletá gymnázia 

Setkání s některým z lektorů H- mat (podaří – lise konečně) 

 

Za další náměty, inspirace a připomínky budu velice vděčná. Jinak přeji všem dobré 

dokončení školního roku, krásné a co nejklidnější prázdniny, dobrý odpočinek a načerpání sil 

do další práce i spolupráce. 

 

 

 


