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Zápis ze zasedání PS pro matematickou gramotnost 
 

Místo konání: Zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 17. června 2020 od 13:00 hodin 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu, realizované aktivity  

 Zhodnocení situace v době nouzového stavu 

 Připravované aktivity, 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. Zhodnocení situace a 

distanční výuky v době nouzového stavu. 

 

1. Úvodní slovo 

Slečna Chalupová zahájila a přivítala účastníky na zasedání pracovní skupiny pro matematickou 

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

 

2. Aktuální informace o projektu, realizované aktivity 

Slečna Chalupová připomněla účastníkům hlavní informace o projektu MAP II pro ORP Světlá nad 

Sázavou a předeslala jim program pracovní skupiny. Na předchozím setkání pracovní skupiny byli 

členové pracovní skupiny informováni o vzdělávacích akcích, které se uskutečnili od začátku roku 2020. 

Poslední seminář, který se uskutečnil před vyhlášením nouzového stavu, byl na téma „Novinky 

v právních předpisech pro školy a školky“. Lektorem pro tento seminář byl Mgr. Pavel Zeman a Radka 
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Šlégrová. V průběhu nouzového stavu, kdy byly školy zcela uzavřené a ve většině škol probíhala online 

výuka na dálku, realizační tým komunikoval se členy pracovní skupiny ohledně nákupu hry „Cesta 

životem“ (autor: Ing. Petr Liška), kterou si měli členové PS možnost vyzkoušet na předchozím setkání.  

Hra je určena především pro podporu finanční a matematické gramotnosti. Realizační tým zjišťoval 

zájem škol o tuto hru a poté byly hry nakoupeny a rozvezeny do škol. Všem zapojeným školám do 

nákupu hry bylo předesláno, že začátkem září proběhne školení na tuto hru s panem Ing. Petrem 

Liškou, který je také tvůrce hry.   

Během měsíce dubna neprobíhaly žádné vzdělávací akce a všechny původní termíny byly přesunuty na 

podzim v náhradních termínech. Členové PS byli seznámeni s touto skutečností a realizační tým jim 

předeslal nové termíny vzdělávacích akcí.  

 

3. Zhodnocení situace v době nouzového stavu 

Dalším tématem pracovní skupiny byla otázka přímo na členy PS, a to, jak probíhala výuka na jejich 

škole či zařízení v době nouzového stavu. Jeden z členů PS, zástupce pedagogů, se podělil o své 

zkušenosti s výukou na dálku. Největší problémem, který pedagogové zaznamenali během nouzového 

stavu, byla komunikace se žáky přes různá komunikační zařízení. Ti žáci, kteří měli možnost online 

připojení k některým z platforem pro online výuku, spolupracovali s učiteli bez problému. Problém 

nastal, pokud žák neměl možnost online připojení, poté si museli pedagogové poradit, jak tuto situaci 

vyřeší. Členové pracovní skupiny se shodli, že tuto situaci řešili donáškou materiálů žákům přímo domů 

nebo v pravidelných termínech si žáci chodili pro výukové materiály do školy. Slečna Chalupová se 

přítomných dotazovala, zda využili nějakých výukových platforem nebo přes jaké komunikační zařízení 

probíhala výuka. Účastníci setkání zmiňovali, že jako vhodný doplněk výuky doporučovali žákům 

sledování programu na ČT 1 – UčíTelka. Jako hlavní nástroj komunikace pedagogové využívali 

platformu Skype.  

 

4. Připravované aktivity, dotazování, diskuze 

V další části setkání byli členové PS seznámeni s připravovanými akcemi na podzim 2020. Jako první, 

na začátku září, proběhne seminář s panem Lukášem Heřmanem na téma „Matematická gramotnost 

tipy a triky“. Dalším zajímavým seminářem, který RT připravil pro pedagogy je seminář s lektorkou 

Martinou Václavíkovou na téma „Rozvoj finanční gramotnosti“  nebo seminář s paní Marií Kupčákovou  

na téma „Inspirace do hodin geometrie“.  
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Slečna Chalupová započala diskuzi s členy pracovní skupiny a požádala je o nápady, podněty, inspirace 

pro ostatní a k přípravě dalších aktivit. Někteří členové zmiňovali, že ve výuce matematiky využívají 

stavebnice. Rozvíjí tak dětskou představivost a logické myšlení.  

 

5.  Závěr 

Na závěr se slečna Chalupová rozloučila a všem přítomným poděkovala za podnětnou diskuzi členů PS. 

Dále je pozvala na další setkání, které se uskuteční koncem října.  

 

 

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 17. června 2020 

 

Zapsala: Nikola Krupičková 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 

 


