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Zápis ze zasedání PS pro matematickou gramotnost 
 

Místo konání: Zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 25. 8. 2021, od 13:00 hodin 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu 

 Plánování implementačních aktivit na rok 2022, nové termíny seminářů 

 Zhodnocení realizovaných aktivit 

 Dotazování, diskuze 

 Závěr 

 

Stálí členové pracovní skupiny: 

 Petra Holatová 

 Hana Lacinová 

 Veronika Havlová 

 Petra Hálová 

 Andrea Cihlářová 

 

Cílem setkání Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost bylo seznámit členy PS s připravovanými 

aktivitami, získání zpětné vazby na již proběhlé aktivity a jiné možné podněty.  

 

1. Úvodní slovo 

Paní Krupičková zahájila a přivítala přítomné na zasedání pracovní skupiny pro matematickou 

gramotnost ve 13:00 hodin v zasedací místnosti na MěÚ ve Světlé nad Sázavou. 

 

2. Aktuální informace o projektu 

Nikola Krupičková v úvodu setkání zrekapituloval informace o projektu Místní akční plány vzdělávání II 

pro ORP Světlá nad Sázavou. Sdělila, že navazující projekt MAP III je touto dobou v přípravné fázi.  

 

 



 

Podpora vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou II 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008981 

3. Plánování implementačních aktivit na rok 2022, nové termíny seminářů 

V další části setkání slečna Krupičková představila implementační aktivity, které jsou naplánovány na 

další školní rok a zároveň se doptávala, zda mají členové nějaké náměty na aktivity, které by rádi 

zrealizovali. V listopadu proběhne dlouho překládaný seminář na téma „Inspirace do hodin Geometrie“ 

(Marie Kupčáková). 

 

4. Zhodnocení realizovaných aktivit 

V průběhu setkání se slečna Krupičková doptávala na distanční výuku, jakým způsobem se pedagogové 

poprali s některými problémy. Paní Havlová se podělila o své zkušenosti s distanční výukou a sdělila 

realizačního týmu, že na ZŠ Komenského probíhala distanční výuka v takové klidné rovině, žádná 

přehnaná pravidla. V případě, že se žák nezapojil do výuky, vše se projevilo po opětovném nástupu do 

běžné výuky. Některým žákům naopak výuka online vyhovovala a komunikovali s pedagogem i v rámci 

kontroly domácích úkolů.  

Slečna Krupičková se také ptala na zhodnocení proběhlých webinářů. Přítomní členové se shodli, že 

online forma byla velmi příjemná z pohledu dojíždění na místa konání prezenčních seminářů, ale 

samozřejmě osobní kontakt je také důležitý. Padl také návrh na více praktických seminářů. Nejvíce se 

paní Havlové líbil webinář pod vedením Úžasného divadla fyziky, kde v hlavní roli hrály fyzikální pokusy 

pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. 

Na předešlých setkáních Realizační tým již představil materiály na téma finanční gramotnosti. Pracovní 

listy pro 1. stupeň ZŠ byly představeny přímo jejich autorem panem Ing. Mgr. Petrem Liškou. Na toto 

setkání členové RT donesli tištěné verze, i když ne ještě finální. Členové PS měli tak možnost si pracovní 

listy prohlédnout a zhodnotit tak jejich využitelnost. Pracovní listy budou během podzimu 

distribuovány do školy společně s průvodním videem, ve kterém se pedagogové dozví, jak správně 

pracovat s pracovními listy. 

 

5. Dotazování, diskuze 

Diskuze členů s Realizačním týmem probíhala během celého setkání. 

 

 

6. Závěr 

Závěrem slečna Krupičková všem přítomným poděkovala za podnětnou diskuzi a pozvala je na další 

setkání, které se uskuteční koncem letošního roku.   
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Ve Světlé nad Sázavou dne 25. 8. 2021 

 

Zapsala: Lucie Šulcová 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 

 


