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Zápis ze zasedání PS pro matematickou gramotnost 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost na MěÚ – Havlíčkův Brod 

Datum konání: 7. listopadu 2019 od 13:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Informace o projektu, cíle projektu  

 Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

 Tematické celky a zaměření skupiny  

 Připravované aktivity, dotazování, diskuze 

 Vystoupení speciálního hosta – Mgr. Zuzana Pavelcová  

 Závěr 

 

Stálí členi: 

 Paní Blanka Kučerová  

 Pan David Šeda  

 Paní Eva Bártová  

 Paní Hana Belingerová  

 Paní Marie Vomelová  

 Paní Kateřina Klementová 

 

1. Úvodní slovo 

Paní Karolína Kovářová zahájila a přivítala přítomné členy na zasedání Pracovní skupiny pro 

matematickou gramotnost ve 13:00 na MěÚ v Havlíčkově Brodě.  

 

2. Informace o projektu, cíle projektu  

Paní Karolína Kovářová připomenula základní informace o projektu MAP ORP Havlíčkův Brod II.  

Cílem pátého setkání Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost bylo připomenout členům cíle 

projektu, připravované implementační aktivity a získání zpětné vazby na již proběhlé aktivity. Dílčím 
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cílem byla diskuse v oblasti pro matematickou gramotnost a pregramotnost, včetně námětů na 

možné semináře a workshopy.  

 

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 předešlých setkání PS. Realizační tým realizoval již mnoho 

zajímavých seminářů a aktivit, které podporují matematickou gramotnost. Jedná se například o tři 

semináře Hejného matematiky - pro pedagogy MŠ, prvního stupně ZŠ a druhého stupně ZŠ. O tyto 

semináře byl velký zájem a setkaly se s úspěchem. Pracovní skupina pro matematickou gramotnost 

vyjádřila zájem o pokračovaná semináře. Z předchozích sezení PS vyvstal zájem o modernější 

cvičebnice s matematickými úlohami. Realizační tým tedy pořídil všem zapojeným školám do projektu 

knihu Matematická cvičení s diferencovaným zadáním, která je vhodná nejen pro začínající pedagogy. 

Tato sbírka úloh se od ostatních odlišuje tím, že obsahuje cvičení s diferencovaným zadáváním. V 

praxi to znamená, že úlohy jsou k danému tématu seřazeny podle vzrůstající obtížnosti zadání. Každý 

žák může při procvičování učiva řešit  úlohu na kterou mu síly stačí (tuto situaci učitelé matematiky 

pochvalují). Zpětné ohlasy na knihu jsou tedy pozitivní.  

 

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. Realizační tým pracuje s místními lídry/experty 

(aktivně je zapojuje do práce PS). Dalším výstupem je podpora zavádění nových výukových metod 

s pomůckami pro podpoření zájmu dětí a žáků o matematiku. 

 

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

- exkurze 

- vzdělávání pedagogů – semináře, besedy, školení 

- nové materiály a metody 

- olympiády 

- pomůcky + alternativní směry výuky 

- provázanost matematiky do dalších předmětů (metoda CLIL, přírodopis, chemie, fyzika apod.) 

Paní Karolína Kovářová zahajuje diskuzi s členy PS - podněty, nápady a inspirace: 
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- Prezentace plánovaných implementačních aktivit (poskytnutí kompletního seznamu aktivit 

členům) 

- Doporučení na webové stránky realisticky.cz, kde lze nalézt hotové přípravy pro výuku 

matematiky a fyziky 

- Doporučení na webové stránky khanovaskola.cz, kde se mohou pedagogičtí pracovníci 

inspirovat v příkladech nejen z matematiky, ale také chemie a fyziky online 

- Hry, pomůcky, matematické kroužky na školách a doučování (probíhá často prostřednictvím 

realizace šablonových projektů) 

- Návrh na školitele/seminář z podnikatelské sféry (vyvstal návrh na seminář a odborníka 

z oblasti bankovnictví).  

- Zájem o exkurze do škol s jinými přístupy ke vzdělávání – návrh na exkurzi do Montessori 

školy v Okrouhlici 

- Realizační tým informuje členy PS o schůzkách na školách, které aktuálně probíhají (schůzky 

jsou realizovány za účelem lepší informovanost o projektu MAP ORP Havlíčkův Brod II).  

 

6. Vystoupení speciálního hosta – Mgr. Zuzana Pavelcová 

Realizační tým pozval na toto zasedání speciálního hosta, a to paní psycholožku Zuzanu Pavelcovou, 

která hovořila zejména o tom, jak pedagog pozná závislost na digitálních technologiích u svého žáka. 

Paní Pavelcová dala členům PS mnoho užitečných rad. Pedagogům například poradila, jak děti 

udržovat ve škole co nejvíce „offline“. Doporučila například třídnické hodiny, více společné četby 

v hodinách, více hodin výtvarné a hudební výchovy, co nejčastější pobyt s dětmi/žáky venku (výuka 

venku) apod. Dále se hovořilo také o tzv. kyberšikaně - například o tom, jak situaci řešit, jak 

kyberšikaně u spolužáků předcházet apod.  

 

7. Závěr 

Zástupci MAS poděkovali za diskusi a účast na zasedání a rozloučili se. 

 

V Havlíčkově Brodě dne 7. listopadu 2019 

Zapsala: Klára Urbanová  

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


