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Zápis ze zasedání PS pro matematickou gramotnost 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost na MěÚ – Havlíčkův Brod 

Datum konání: 5. března 2020 od 15:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo  

 Aktuální informace o projektu 

 Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny  

 Tematické celky  

 Host: Ing. Mgr. Petr Liška – autor hry „Cesta životem“ 

 Připravované aktivity, 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  

 

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

náležitostmi a připravovanými aktivitami, získání zpětné vazby na již proběhlé aktivity.  Zástupci 

realizačního týmu pozvali pana Ing. Mgr. Petra Lišku, který představí ekonomickou hru „Cesta 

životem“.  

 

1. Úvodní slovo 

Paní Tereza Chalupová zahájila a přivítala přítomné na zasedání Pracovní skupiny pro 

matematickou gramotnost v 15:00 hodin.  
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2. Aktuální informace o projektu 

Paní Tereza Chalupová shrnula základní informace o projektu MAP II pro ORP Havlíčkův Brod.  

 

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.  Na začátku ledna byl realizován seminář 

– Rekreační matematika. Dále jsou naplánovány tyto semináře, zaměřené na matematickou 

gramotnost: Inspirace do hodin geometrie, Matematická gramotnost tipy a triky.  

Na duben 2020 je naplánovaná exkurze do Základní školy Easy Start a Mateřské školy „Na Dvorku“ 

v Plzni.  

4. Tematické celky  

Hlavním cílem PS je rozvoj a podpora výuky matematické gramotnosti na území ORP Havlíčkův Brod. 

Členové se snaží mezi sebou předávat informace o nových metodách výuky matematiky nebo  

pracovní materiály, které využívají ve svých školách.  

 

5. Host: Ing. Mgr. Petr Liška – autor hry „Cesta životem“ 

Hlavním bodem programu zasedání pracovní skupiny matematická gramotnost bylo představení 

ekonomické hry „Cesta životem“.  

Jedná se o ekonomickou hru, která se snaží podporovat finanční gramotnost studentů základních a 

středních škol. Hra se zaměřuje na problematiku trhu práce – srovnání podnikání a zaměstnání. Hra 

nutí žáky k rozhodnutí, která z těchto dvou cest je výhodnější. Musí zhodnotit výhody a nevýhody 

jednotlivých životních cest.  Hra je určena pro žáky 2. stupě ZŠ a je vhodná pro 2-6 žáků.  

Autor hry Ing. Mgr. Petr Liška, pedagogům hru nejprve představil a vysvětlil pravidla. Poté si 

pedagogové hru zahráli. Po samotné hře došlo k diskuzi, kde si pedagogové mohli sdělit své postřehy 

a názory na tuto hru.  

K samotné hře je také akreditovaný kurz DVPP s 4 hodinovou dotací, který je určen učitelům 

základních škol vyučující matematiku, finanční gramotnost nebo občanskou nauku.  

Pedagogové se na závěr shodli, že by rádi tuto hru zakoupili do škol a zařadili ji tak do výuky či při 

činnosti školních družin a klubů. 

 

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

- exkurze – ZŠ Easy Start, MŠ „Na Dvorku“ 
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- vzdělávání pedagogů – semináře, besedy, školení 

- provázanost matematiky do dalších předmětů a její praktické využití 

- nové inovativní metody a pomůcky 

- diskuze o zpětné vazbě z proběhlých aktivit (vyplněné dotazníky od účastníků z realizovaných 

seminářů) 

 

Paní Tereza Chalupová zahajuje diskuzi s členy PS - podněty, nápady a inspirace: 

 Seznámení s plánovanými implementačními aktivitami na nový školní rok 2020 

Plánované aktivity s provázaností na matematickou gramotnost:  

 Žák s potřebou podpůrných opatření 1. stupně 

 Inspirace do hodin geometrie 

 Jak naučit žáky myslet a učit se 

 Aspekty sociální a emoční zralosti 

 

6. Závěr 

Zástupce nositele projektu poděkoval za účast a podnětnou diskusi s ostatními členy. 

V Havlíčkově Brodě dne 5. března 2020. 

Zapsala: Nikola Krupičková  

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


