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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Ze dne 14. listopadu 2018  

Turnaj mezi základními školami v disciplínách – Piškvorky, Pexeso, 

Člověče nezlob se a Sudoku pro žáky 3., 4.třídy s podpůrnými 

opatřeními 

 

Na základě iniciativy pracovní skupiny Matematická gramotnost se uskutečnil dne 6. listopadu 

2018 turnaj mezi základními školami v disciplínách – Piškvorky, Pexeso, Člověče nezlob se a 

Sudoku určený pro žáky 3., 4.třídy s podpůrnými opatřeními. Turnaj proběhl v prostorách 

Domova mládeže v Mariánských Lázních od 8:30 do 12:00 hodin za účasti pěti základních škol 

s celkem 12 týmy, vždy po 2 dětech: Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně 3 týmy, Základní 

škola JIH, Mariánské Lázně 3 týmy, Základní škola Vítězství Mariánské Lázně 2 týmy, Základní 

škola Velká Hleďsebe 2 týmy, Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart 2 týmy. Cílem 

bylo zapojení dětí s podpůrnými opatřeními do mimoškolních vzdělávacích aktivit. 

V rámci nastavených pravidel byl turnaje rozdělen na tři kola, každé kolo v celkové době trvání 

60 minut. V jednotlivých kolech byly organizátory zúčastněné týmy rozděleny do skupin dle 

disciplíny, které si po jejich odehrání prohodily v návaznosti na předepsaný rozpis. Každý tým 

se zúčastnil třech z celkových čtyřech disciplín. Každá disciplína měla svého garanta – 

rozhodčího v podobě člena realizačního týmu MAP II. 

Přestože nešlo o výsledky, v rámci turnaje byly bodovány úspěchy jednotlivců i týmů. První tři 

nejlepší týmy z celkové pořadí obdržely medaile a deskovou hru. Na medailových místech se 

umístily tři týmy ze Základní školy Úšovice. Vyzdviženi byli také nejlepší jednotlivci. Pořadí bylo 

určeno dle součtu získaných bodů z jednotlivých disciplín. Každá škola (soubor deskových her) 

a každý jednotlivec (pexeso, diplom) obdrželi účastnickou cenu. 

Samotná akce měla pozitivní ohlasy jak ze strany organizátorů, tak ze strany dětí, 

doprovázejících učitelů i členů pracovní skupiny Matematická gramotnost. Další podobná 

akce, tentokrát pro žáky 6. a 7. tříd s podpůrnými opatřeními, bude zorganizovány na jaře 

2019. 

DANIELA RADOVÁ – manažer implementace MAP II 

 


