Zápis ze zasedání PS pro matematickou gramotnost
Místo konání: Velká zasedací místnost na MěÚ – Havlíčkův Brod
Datum konání: 9. ledna 2020 od 15:00
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



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

Stálí členi:

Cílem setkání Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost bylo seznámit členy PS s projektem,
náležitostmi a připravovanými aktivitami, získání zpětné vazby na již proběhlé aktivity. D

1. Úvodní slovo, cíle projektu
Paní Květa Lutnerová zahájila a přivítala přítomné na zasedání Pracovní skupiny pro matematickou
gramotnost v 15:00 hodin.

2. Informace o projektu
Paní Květa Lutnerová připomenula základní informace o projektu MAP II pro ORP Havlíčkův Brod.

3. Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny

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

Členové PS byli informováni o akcích, které již proběhly nebo se připravují na základě podnětů,
informací a zkušeností, které vyplynuly z minulých sezení PS. Projekt byl zahájen v září 2018, od té
doby byly realizovány např. semináře Hejného matematiky, exkurze do jiných pracovišť a
vzdělávacích organizací apod. V roce 2020 budou realizovány další semináře a exkurze (např. seminář
rekreační matematika).

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
- vzdělávání pedagogů – semináře, besedy, školení
- provázanost matematiky do dalších předmětů a její praktické využití
- nové inovativní metody a pomůcky

Paní Květa Lutnerová zahajuje diskuzi s členy PS - podněty, nápady a inspirace:
-

Seznámení s plánovanými implementačními aktivitami na nový školní rok 2020

-

Diskuze o zpětné vazbě z proběhlých aktivit (vyplněné dotazníky od účastníků z realizovaných
seminářů)

-

Návrh na školitele, např. z podnikatelské sféry – vnese jiný pohled (např. z oblasti
bankovnictví) – vyzkoušena hra pro podporu finanční gramotnosti (bude představeno
v březnu 2020 na zasedání pracovní skupiny)

-

Zájem o exkurze do škol a dalších pracovišť – realizační tým bude řešit

6. Závěr
Zástupce nositele projektu poděkoval za podnětnou diskusi s ostatními členy.
V Havlíčkově Brodě dne 9. ledna 2020.
Zapsala: Tereza Chalupová
Přílohy k zápisu:
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