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Zápis ze zasedání PS pro matematickou gramotnost 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost na MěÚ – Havlíčkův Brod 

Datum konání: 8. prosince 2020 od 13:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu, realizované aktivity, nové termíny seminářů 

 Plánování implementačních aktivit na rok 2021 

 Zhodnocení realizovaných aktivit 

 Dotazování, diskuze 

 Závěr 

 

Stálí členi: 

 Paní Blanka Kučerová – ZŠ a MŠ Veselý Žďár 

 Pan David Šeda – ZŠ Přibyslav 

 Paní Eva Bártová – ZŠ Sady 

 Paní Hana Belingerová – ZŠ a MŠ Slunečnice 

 Paní Marie Vomelová – ZŠ a MŠ Lípa 

 Paní Kateřina Klementová – MŠ Přibyslav  

 

 

1. Úvodní slovo 

Setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost proběhlo od 13 hodin na městském úřadě 

v Havlíčkově Brodě. Byly dodrženy všechny podmínky pro setkávání v aktuální situaci.  

Cílem setkání Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost bylo informovat o aktuálním dění 

v projektu a především naplánovat nové aktivit na rok 2021.  
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2. Aktuální informace o projektu, realizované aktivity, nové termíny seminářů 

Slečna Tereza Chalupoví informovala přítomné členy o proběhlých seminářích zaměřených na 

podporu matematické gramotnosti. Zajímavým seminářem na téma Matematická gramotnost tipy a 

triky proběhl v září. Seminář se uskutečnil za dodržení všech protiepidemiologických opatření. Po 

dlouhé době se jednalo o fyzicky konaný seminář. Koncem září se také konal seminář pro rodiče a 

veřejnost s paní Lenkou Bínovou. Semináře se zúčastnilo 8 rodičů a zástupců veřejnosti. Seminář byl 

velmi úspěšný, rodiče se doptávali a byly aktivní při spolupráci s paní Bínovou.  Zajímavým 

seminářem, který se uskutečnil v prosinci, byl seminář, zaměřený na Novely právních předpisu ve 

školství od 1. 1. 2021. Pan Zeman a paní Šlégrová, kteří seminář vedli, jsou zkušenými lektory v této 

oblasti a pedagogové každoročně seminář na toto téma poptávají.  

Vzhledem k situaci bylo bohužel přesunuto školení ekonomické hry „Škola života“ jejíž tvůrce je pan 

Petr Liška.  Slečna Chalupová informovala také o projektu zaměřeném na finanční gramotnost, na 

kterém RT spolupracuje právě s panem Liškou. V současné době vrcholí poslední úpravy pracovních 

listů pro 1. stupeň základních škol. Pracovní listy jsou především zaměřeny na téma jako hodnota 

peněz, hospodaření, plat, mzda a základní pojmy týkající se finanční gramotnosti. Listy by měli být 

finálně hotové na konci února.  
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3. Plánování implementačních aktivit na rok 2021 

Vzhledem k situaci ohledně koronaviru se RT snaží semináře realizovat i online formou. Bohužel 

některé semináře nelze nebo není vhodné takto realizovat, a proto musí být semináře překládány 

mnohdy i několikrát na nové termíny. Jedná se o následující: 

Rozvoj finanční gramotnosti  (Martina Václavíková) 

Inspirace do hodin geometrie (Marie Kupčáková) 

 Nové termíny po domluvě s lektory nebyly zatím stanoveny. 

 

4. Zhodnocení realizovaných aktivit 

Pedagogové zhodnotili proběhlé aktivity a zhodnotili je velmi kladně. Nejvíce si chválili pana 

Heřmana, který lektoroval semináře Tipy a triky v rámci matematické gramotnosti. Pedagogové 

diskutovali nad metodami a příklady, které v průběhu semináře, pan Heřman vysvětloval. Velmi si 

chválili praktičnost a názornost úkolů.  

 

 

5. Dotazování, diskuze 

Diskuze probíhala v průběhu setkání.  

 

6. Závěr 

V závěru slečna Chlupová poděkovala za účast a rozloučila se. Další setkání je naplánováno na únor 

2021.  

 

V Havlíčkově Brodě dne 8. prosince 2020 

Zapsala: Květa Lutnerová  

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


