
 

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

Zápis ze zasedání PS pro matematickou gramotnost 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost na MěÚ – Havlíčkův Brod 

Datum konání: 18. června 2020 od 13:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu, realizované aktivity  

 Zhodnocení výuky v době uzavření škol, distanční výuka, sdílení zkušeností 

 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  

 

 

1. Úvodní slovo 

Slečna Nikola Krupičková zahájila setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, které 

proběhlo od 13:00 hodin na městském úřadě Havlíčkově Brodě.  Cílem setkání Pracovní skupiny pro 

matematickou gramotnost bylo seznámit členy pracovní skupiny s aktuálními informacemi o projektu 

a realizovaných aktivitách.  V hlavní části programu byla plánovaná diskuse zahrnující téma uzavření 

škol a zhodnocení výuky v této době.  

 

2. Aktuální informace o projektu 

Slečna Krupičková uvedla základní informace a připomněla hlavní myšlenku pracovní skupiny pro 

matematickou gramotnost. Shrnula také základní informace o projektu MAP II pro ORP Havlíčkův 
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Brod.  Především členy informovala o nových termínech seminářů, které měly proběhnout v průběhu 

března a dubna, ale musely být u důvodu epidemie koronaviru zrušeny. Jednalo se o seminář – 

Inspirace do hodin geometrie s paní Marií Kupčákovou. Seminář byl přesunut na říjen letošního roku.  

Nejbližší seminář zaměřující se na matematickou gramotnost se uskuteční v září. Jedná se o seminář 

Matematická gramotnost – tipy a triky s panem Lukášem Heřmanem.  

 

3. Zhodnocení výuky v době uzavření škol, distanční výuka, sdílení zkušeností  

RT zahájil diskusi zaměřenou na téma uzavření škol. Kdy se vyptával jednotlivých zástupců, jak tuto 

situaci řešili či jaké výukové programy používali. Nejvíce se shodovali, že využívali komunikaci 

prostřednictvím různých sociálních sítí (Whatsapp, Skype). Námětem k diskusi byl i projekt České 

televize ve spolupráci s Ministerstvem školství a to UČÍTELKA . Pedagogové si velmi chválili, jak byly 

hodiny zaměřené na matematiku dobře zpracovány.  Paní učitelka Kučerová zase velmi chválila web 

ČT edu. Tam nalezneme různá výuková videa zaměřena na matematiku vždy rozdělena dle stupně 

vzdělání nebo tématu.  Paní Belingerová zase zmínila web Školákov (https://skolakov.eu/) nebo 

Matika. in (https://www.matika.in/cs/).  Kde nalezneme mnoho matematických úloh, rozdělených 

dle ročníků. Jsou zde zajímavé tipy úloh, které děti baví.  V závěru si však někteří stěžovali na špatnou 

spolupráci a komunikaci s některými rodiči. Celkově však byli s přístupem žáků k distanční formě 

vzdělávání spokojeni. 

V návaznosti na předchozí pracovní skupinu v březnu začal realizační tým spolupracovat s panem Ing. 

Mgr. Petrem Liškou.  Cílem spolupráce je vytvoření výukových materiálů na téma Finanční 

gramotnost. Na příštím setkání bude k dispozici již náhled těchto materiálů.  

 

4. Připravované aktivity, dotazování, diskuze 

Pedagogům byl předložen seznam plánovaných aktivit na další školní rok. Ti se doptávali a navrhovali 

vlastní lektory a náměty na semináře. RT si tyto návrhy zaznamenal a přislíbil do příštího setkání zjistit 

podrobnější informace.  

 

23. 9. 2020 – Lukáš Heřman  - Matematická gramotnost tipy a triky 

22. 10. 2020 – Martina Václavíková – Rozvoj finanční gramotnosti  

27. 10. 2020 – Marie Kupčíková – Inspirace do hodin geometrie  

 

 

https://skolakov.eu/
https://www.matika.in/cs/
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6. Závěr 

Na závěr slečna Krupičková poděkovala zúčastněným a rozloučila se. Další setkání je naplánováno na 

říjen 2020.  

 

V Havlíčkově Brodě dne 18. června 2020 

Zapsala: Tereza Chalupová  

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


