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Zápis ze zasedání PS pro matematickou gramotnost 
 

Místo konání: Malá zasedací místnost na MěÚ – Havlíčkův Brod 

Datum konání: 24. srpna 2021 od 13:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo  

 Informace o projektu  

 Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

 Tematické celky a zaměření skupiny  

 Připravované aktivity v rámci MAP II Havlíčkův Brod, 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 

 

 

1. Úvodní slovo, cíle projektu 

Slečna Tereza Chalupová přivítala přítomné na zasedání Pracovní skupiny pro matematickou 

gramotnost v 13:00 hodin.  Cílem setkání Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost bylo 

seznámit členy PS aktuálními informacemi v projektu, a dále informovat o uskutečněných a 

plánovaných aktivitách. V neposlední řadě připomenout hlavní cíle projektu.  

 

2. Informace o projektu 

Slečna Tereza Chalupová připomenula základní informace o projektu MAP II pro ORP Havlíčkův Brod 

a upozornila na význam matematické gramotnosti.  

 



 

Podpora vzdělávání – MAP ORP Havlíčkův Brod II 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009029 

 

3. Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

 

Členové PS byli informováni o akcích, které již proběhly nebo se připravují na základě podnětů, 

informací a zkušeností, které vyplynuly z minulých sezení PS. RT informoval o přeloženém semináři 

„Inspirace do hodin geometrie“,  který bude realizován v listopadu pod vedením RNDr. Marie 

Kupčákové, Ph.D.  V rámci PS proběhla diskuze o finanční hře Cesta životem, která byla zakoupena do 

škol. Členové PS měli o hru zájem a řešili konkrétní situace, se kterými se v průběhu hry setkali. Z této 

diskuze vznikla myšlenka, zda neuspořádat turnaj v deskových hrách. Bohužel současná situace zatím 

nedovoluje setkávání žáků napříč ročníky ani školami. Proto byl návrh prozatím odložen. Pedagogové 

především zmiňovali, jak se vypořádávali s výukou matematiky během pandemie.  Dle novely o 

změně RVP, musí školy nejpozději do roku 2024 zařadit do výuky více hodin ICT.  Školy proto cítí 

potřebu proškolení zaměstnanců především v nových technologiích. Jako například školení zaměřené 

na práci s počítačem, interaktivní tabulí, programování Ozobotů nebo jiných robotických zařízení. 

Zmiňují, že často ve školách mají pěkné a moderní vybavení (elektroniku), ale bohužel nejsou 

zaměstnanci, kteří by s těmito věcmi uměli pracovat.   

 

4. Tematické celky a zaměření skupiny 

Obsahem práce je rozvoj a podpora výuky matematické gramotnosti na území ORP Havlíčkův Brod, a 

to jak na úrovni pregramotnosti MŠ tak na úrovni ZŠ, včetně využití při volnočasovém vzdělávání.  

 

5. Připravované aktivity v rámci MAP II Havlíčkův Brod – možnosti a náměty, diskuze 

 

- exkurze a semináře (workshopy, besedy) – RT informoval pedagogy o plánovaném setkání ředitelů a 

zřizovatelů, kde vystoupení PaedDr. Zdeněk Souček s tématem „Dobrá spolupráce ředitele a 

zřizovatele“ 

- vzdělávání pedagogů – semináře, besedy, školení  - 16. 11. 2021 – Inspirace do hodin geometrie, M. 

Kupčáková 

- provázanost matematiky do dalších předmětů a její praktické využití -  využití moderních technologií 

ve všech předmětech 

- nové inovativní metody a pomůcky 
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Slečna Tereza Chalupová zahajuje diskuzi s členy PS - podněty, nápady a inspirace: 

- Seznámení s plánovanými implementačními aktivitami na nový školní rok 2021 

- RT seznámil pedagogy s finální verzí listů podporující finanční gramotnost pro 1. stupeň – 

k pracovním listům bude pedagogům zasláno videomanuál, který jim pomůže se ve cvičeních 

snadněji orientovat 

 

6. Závěr 

Zástupce nositele projektu poděkoval za podnětnou diskusi s ostatními členy. 

V Havlíčkově Brodě dne 24. srpna 2021 

Zapsala: Nikola Krupičková  

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


