
                            

  Cílové skupiny

Místní akční plán vzdělávání v Olomouci       

MAP II

MATEMATICKÁ

GRAMOTNOST

1. díl

Náměty pro rozvoj matematické 

gramotnosti žáků ZŠ

5. 11. 2018 

14.00 – 17.00 hodin

Určeno zejména učitelům 2. stupně ZŠ

Vážení pedagogové,

zveme Vás na 1. díl z cyklu seminářů realizovaných v rámci projektu 

MAP II, který je určen pro rozvoj matematické gramotnosti (MG) na základních školách. 

Realizace projektu na matematickou gramotnost je pořádána ve spolupráci 

s Univerzitou Palackého v Olomouci.

V rámci celého cyklu seminářů Vás v oblasti rozvoje MG seznámíme 

s aktuálními inovativními metodami rozvoje matematické gramotnosti, pro učitele 1. 

stupně pak chystáme seznámení s matematikou prof. Hejného.  Další termíny seminářů 

budou následovat v průběhu příštího roku.

Na jednotlivé díly seminářů v oblasti MG je možné se přihlašovat jednotlivě.

Anotace 1. semináře:
Název semináře: Náměty pro rozvoj matematické gramotnosti žáků Realizace: PhDr. 
Radka Dofková, Ph.D., Katedra matematiky PdF UP
Termín:  5. 11. 2018, 14.00 – 17.00 hodin
Místo: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, místnost P5

Obsah semináře:
teoretické vymezení matematické gramotnosti
didaktické souvislosti matematické gramotnosti
konkrétní ukázky matematických aktivit pro rozvoj matematické gramotnosti
konkrétní ukázky úloh pro rozvoj matematické gramotnosti
konkrétní ukázky pomůcek pro rozvoj matematické gramotnosti
zdroje a literatura s náměty pro rozvoj matematické gramotnosti

Určeno zejména učitelům 2. stupně ZŠ.
Přihlášky zasílejte do 1.11. do 12.00 hod. na e-mail: katerina.rychla@olomouc.eu

Přihláška na 1. díl semináře na MATEMATICKOU GRAMOTNOST

Na semináři mohou být pořizovány fotografie a videa za účelem propagace projektu MAP II a informování 
veřejnosti prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí a tiskových materiálů.
Zpracování osobních údajů potřebných pro administraci přihlášky se řídí Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR). 
Správce osobních údajů: statutární město Olomouc, IČO: 00299308, se sídlem Horní náměstí č.p. 583, 779 
11 Olomouc.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Adam Štěpánek, tel.: +420 588 488 268, e-mail: 
podatelna@olomouc.eu.
Účel zpracování: řádná administrace přihlášky s cílem umožnit účast na školení a realizaci projektu MAP II.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Jméno a příjmení:………………………………………………………………………..

Základní škola: …………………………………………………………………………..

E-mail: …………………………………………Podpis:………………………………..

Aprobace: ………………………………………………………………………………..




