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Zápis ze zasedání PS pro matematickou gramotnost 
 

Místo konání: Zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 9. prosince 2020 od 13:00 hodin 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu 

 Plánování implementačních aktivit na rok 2021, nové termíny seminářů 

 Zhodnocení realizovaných aktivit 

 Dotazování, diskuze 

 Závěr 

 

Stálí členové pracovní skupiny: 

 Petra Holatová 

 Hana Lacinová 

 Veronika Havlová 

 Petra Hálová 

 

1. Úvodní slovo 

Paní Šulcová zahájila a přivítala účastníky na zasedání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost 

v 13:00 hodin v zasedací místnosti na MěÚ ve Světlé nad Sázavou. Setkání pracovní skupiny proběhlo 

za přísných hygienických opatření, účastníci měli roušky a rozestupy mezi sebou.  

 

2. Aktuální informace o projektu 

Na setkání byli členové pracovní skupiny informováni o aktualitách probíhající v projektu. Především o 

proběhlých školeních. Konání jednotlivých školení bylo ztíženo situací ohledně koronaviru, v září ještě 

proběhl seminář prezenčně. Jednalo se o seminář s panem Lukášem Heřmanem na téma 

„Matematická gramotnost tipy a triky“. Potom se semináře překlopili do online formy, ale pouze 

některé. Většina z nich byla přesunuta na nové termíny v roce 2021.  
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3. Plánování implementačních aktivit na rok 2021, nové termíny seminářů 

Členové pracovní skupiny společně s realizačním týmem společně debatovali nad možnými tématy 

školení pro další rok.  

Pracovní skupina dala dohromady několik námětů na témata seminářů.  

- Techambition – online aplikace usnadňující pedagogům přípravu zajímavých hodin 

matematiky 

- Mediální gramotnost 

- Lekce kyberbezpečnosti 

- GeoGebra 

- Deskové hry do výuky 

- ICT ve škole  

Na všechny tyto náměty bude společně pracovní skupina hledat vhodné lektory. Na téma mediální 

gramotnosti realizační tým již spolupracuje s panem Musilem (ředitelem hitrádia Vysočina), paní 

pedagožkou ze ZŠ Konečná v Havlíčkově Brodě a paní psycholožkou Zuzanou Pavelcovou. Společně se 

snaží vytvořit materiály pro žáky i pedagogy na téma mediální gramotnost a jak všemu porozumět.  

Dále realizační tým společně s pracovní skupinou spolupracuje s panem Liškou, který má za úkol 

vytvořit pracovní listy pro žáky a praktický průvodce pro pedagogy na téma finanční gramotnosti. 

Pracovní skupina měla možnost si v minulém roce vyzkoušet deskovou hru „Cesta životem“. Následně 

byla hra zakoupena školám, které projevily o hru zájem. Materiály, které by mohly být dalším 

doprovodným nástrojem pro výuku finanční gramotnosti, by měly být určeny pro žáky 1. stupně ZŠ. 

Hotové materiály by měly být představeny školám během roku 2021.  

 

4.  Zhodnocení realizovaných aktivit 

Realizační tým společně s členy pracovního týmu zhodnotili proběhlé aktivity v roce 2020. Z hodnocení 

vzešlo, že většina seminářů byla vhodná a získané zkušenosti byli použitelné v praxi pedagogů.  

 

5.  Dotazování, diskuze 

Nikdo z přítomných neměl žádné konkrétní dotazy.  
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6. Závěr 

Na závěr se paní Šulcová rozloučila a všem přítomným poděkoval za účast. Dále je pozvala na další 

setkání, které se uskuteční v novém roce. 

 

 

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 9. prosince 2020 

 

Zapsala: Nikola Krupičková 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 

 


