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Základní informace o projektu MsR  

 Organizace pracující na projektu: 

 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka 

 Wichterlovo gymnázium, Ostrava - Poruba 

 Slovanské gymnázium, Olomouc 

 Střední průmyslová škola, Přerov 

 Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou 

 

 Doba realizace – 1.6.2012 – 31.5.2015 

 



Cíle a stručný obsah projektu MsR 

 Hlavním cílem je vytvořit různé typy interaktivních materiálů 
pro výuku a ve školním roce 2014/2015 provést jejich pilotáž na 
středních školách 

 Jedná se o  

 interaktivní testy     (300) 

 párovací hry      (170)  

 interaktivní vědomostní hry  (300)  

 Neriskuj (pro jednoho hráče, dva hráče nebo týmy hráčů)  

 Odkryj obrázek 

 AZ kvíz 

 krokované příklady    (60) 

 



Cíle a stručný obsah projektu MsR 

 Materiály jsou již z velké části k dispozici na webu msr.vsb.cz 

http://msr.vsb.cz/


Cíle a stručný obsah projektu MsR 

 Výukové materiály jsou členěny do následujících 12 tematických celků: 

 Základní poznatky z matematiky 

 Algebraické rovnice a nerovnice 

 Funkce  

 Planimetrie 

 



Cíle a stručný obsah projektu MsR 

 Výukové materiály jsou členěny do následujících 12 tematických celků: 

 Goniometrie  

 Stereometrie 

 Analytická geometrie 

 Komplexní čísla 



Cíle a stručný obsah projektu MsR 

 Výukové materiály jsou členěny do následujících 12 tematických celků: 

 Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika  

 Posloupnosti a řady 

 Diferenciální počet  

 Integrální počet 



Cíle a stručný obsah projektu MsR 
 Součástí projektu je každoroční třídenní seminář ŠKOla 

MAtematického Modelování (ŠKOMAM). 



Cíle a stručný obsah projektu MsR 

 ŠKOMAM je určen pro studenty středních škol, koná se vždy 
na začátku kalendářního roku a kromě prima přednášek si 
studenti zkusí i matematické modelování. 



Cíle a stručný obsah projektu MsR 

 Tento seminář pořádá Katedra aplikované matematiky již od 
roku 2005.  



Cíle a stručný obsah projektu MsR 

 Součástí semináře je i soutěž o Pohár ŠKOMAMu. 



Cíle a stručný obsah projektu MsR 

 Více na webu skomam.vsb.cz 

skomam.vsb.cz
skomam.vsb.cz


Cíle a stručný obsah projektu MsR 

 Součástí projektu je také tvorba sbírky řešených aplikačních 
úloh  

 Sbírka obsahuje např. tyto úlohy:  

 Pomocí Newtonovy metody najděte přibližně hodnotu π. 

 

 Z databáze receptů vyberte recept, který nejlépe odpovídá 
požadavku na obsah předepsaných surovin. 

 

 Pomocí Eulerovy metody určete po jakém čase je třeba pacientovi 
podat lék na astma tak, aby léčba byla účinná. 

 

 Najděte rovnovážnou polohu kuličky s danou hmotností, která visí 
nad překážkou.  

 



  
 

 

Děkuji za pozornost  

a   

přeji pěknou konferenci 


