
 

Pozvánka 
Realizační tým projektu PolyGram – „Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a 

čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“ Vás zve na 1. konferenci na téma: 

                                               Matematika v PolyGramu    

Konference se koná online formou dne 13. května 2020  ze  sídla JCMM, z. s. p. o. , Česká 

166/11, přednášková místnost , 2.patro 

Cílem konference je sdílení a předání zkušeností z aktivit v rámci projektu. Konference je 

určena pro pedagogy matematiky zejména z Jihomoravského kraje. Na konferenci budou 

stručně prezentovány všechny aktivity projektu s názornými ukázkami  a představeny 

některé metody a způsoby podpory rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti. 

Přihlášení na konferenci proveďte přes prostředí Google Meet  

meet.google.com/qnq-hopq-tjj 

 

Program online konference: 

08:00-14:00 – jednání v plénu 

● Zahájení konference 

● Vystoupení zástupců Odboru školství JmK 
● Vystoupení krajských odborných garantů  

● Síťování škol – RNDr. Jiří Herman, Ph.D. 

● M-dílny  - RNDr. Peter Krupka, Ph.D. 

● M-tábory –  Mgr. Aleš Kobza, Ph.D. 

● M-exkurze – Mgr. Jaroslav Hejný  

● M-soustředění - Mgr. Michaela Jedličková  

● Vystoupení hostů  - RNDr. Růžena Blažková, CSc. 
● Příspěvky metodiků, analytiků a vedoucích M-kroužků 

 

14:00 - 17:00 – jednání v sekcích  

1. Mgr. Lenka Křipská - Činnost M-kroužku, ukázka videoúkolu pro žáky na 1. st. ZŠ 

2. Mgr. Pavel Sikora - Úlohy z M-kroužku,  ukázka videoúkolu pro žáky na nižším stupni 

víceletého gymnázia 

3. Matematická čtenářská gramotnost: Úvod do problematiky a užití didaktických 

pomůcek napříč stupni vzdělávání -  Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D. a Mgr. Petra 

Bidmanová Strnadová 

http://meet.google.com/qnq-hopq-tjj


 
4. Matematická čtenářská gramotnost: Kritické myšlení tady a teď -  Mgr. Lenka 

Pavlíčková, Ph.D. a Mgr. Petra Bidmanová Strnadová 

5. Matematická čtenářská gramotnost: Distanční studium pomocí eye-trackeru a QR 

kódů - PhDr. Mgr. Michaela Drexler 

6. Mgr. Petr Pupík - Sbírka příkladů k maturitě 

 

17:00 – Závěr konference 

 

Změna programu vyhrazena. 

 

M-konference je realizována a financována v rámci projektu „PolyGram - Podpora 

polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“, 

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358, v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a 

Jihomoravského kraje. 

 


