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Zápis ze zasedání PS pro matematickou gramotnost 
 

Místo konání: Zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 4. března 2020 od 15:00 hodin 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu  

 Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

 Tematické celky a zaměření skupiny  

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

 Připravované aktivity, dotazování, diskuze 

 Závěr 

 

Stálí členi: 

 Petra Holatová 

 Hana Lacinová 

 Veronika Havlová 

 Petra Hálová 

 Andrea Cihlářová 

 

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

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

 

1. Úvodní slovo 

Paní Kovářová zahájila a přivítala účastníky na zasedání pracovní skupiny pro matematickou 

gramotnost v 15:00 hodin v zasedací místnosti na MěÚ ve Světlé nad Sázavou. 

 

2. Aktuální informace o projektu 

Paní Kovářová připomněla stěžejní informace o projektu MAP II pro ORP Světlá nad Sázavou.  
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3. Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

Zástupci realizačního týmů shrnuli členům PS aktivity, které již proběhly a požádali je o zpětnou 

vazbu. Dále představili semináře a akce připravované na základně podnětů od členů a jiných 

pedagogů, které vyplynuly z předchozího setkání PS. RT zmínil některé aktivity, které budou 

uspořádány do konce školního roku. Jedná se například o tyto témata - inspirace do hodin geometrie, 

nepodceňuj dětské kreslení. Během realizace projektu zástupci RT přijímají podněty, jak od některých 

členů PS, tak od pedagogů z území ORP Světlá nad Sázavou. 

 

4. Tematické celky a zaměření skupiny 

Hlavní náplní pracovní skupiny je podpora a rozvoj matematické gramotnosti žáků. Členové PS se 

snaží o zmapování a využívání nových metod do výuky nebo pořizování pomůcek k podpoření zájmu 

žáků o předmět. Zástupci RT předeslali informace o projektu SYPO, kterého mohou nejen členové PS 

využít a předali jim kontakty na zástupce v jednotlivých regionech.  

 

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

V rámci pracovní skupiny pro matematickou gramotnost měli účastníci možnost si vyzkoušet 

deskovou hru na finanční gramotnost s názvem „CESTA ŽIVOTEM“ pod vedením pana Ing. Petra Lišky, 

který je zároveň i autorem této hry.  

Desková hra je zaměřena na problematiku trhu práce, především tedy na porovnání podnikání vs. 

zaměstnání. Hra je určená pro hráče ve věku od 12 let a ideální počet hráčů je 5-6 žáků.  

Všichni účastníci si hru měli možnost vyzkoušet na vlastní kůži a zjistit jestli je vhodná do výuky na 

školách. Převážná většina členů hru schválila a doporučila by ji. 

 

6. Připravované aktivity, dotazování a diskuze 

S připravovanými školeními na další školní rok 2020/21 byly členové PS seznámeni. Bude to například 

školení na téma – matematická gramotnost tipy a triky, rozvoj finanční gramotnosti, formativní 

hodnocení v práci učitele. 

Paní Kovářová započala diskuzi s členy pracovní skupiny a požádala je o nápady, podněty, inspirace 

pro ostatní a k přípravě dalších aktivit.  
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Jeden z členů měl konkrétní tip na webové stránky, kde je možný nákup šikovných výukových 

pomůcek a her – www.aaa-skolak.cz, dalším tipem od pedagogů byl například projekt aktivní učitel, 

kdy se dva pedagogové snaží výuku matematiky zpestřit nejrůznějšími metodami.  

 

7. Závěr 

Zástupci RT MAP poděkovali za zajímavou diskuzi se členy PS a rozloučili se. 

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 4. března 2020 

 

Zapsala: Tereza Chalupová 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 

 

http://www.aaa-skolak.cz/

