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Společné zasedání pracovních skupin 
(Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Rovné příležitosti, Financování, Polytechnika) 

 

Místo konání: ONLINE (Google MEET) 

Datum konání: 27. 4. 2021 

Seznam účastníků: dle printscreenu obrazovky 

 

Program: 

 Úvodní slovo - zahájení 

 13:30 
Hosté:  

1) Nadace Albatros - projekt Talentify.me - vzdělávací sociální síť pro studenty/žáky 

(Štěpán Materna, Jindra Marešová)  

 13:40 – 14:10 

2) Představení pracovních listů zaměřených na finanční gramotnost pro 1. stupeň – (Ing. 

Mgr. Petr Liška) 

 14:10 – 14:40 

 

Krátká přestávka (cca 10 min) – 14:40 – 14:50 

 

3) Ekoškola (TEREZA) – organizace podporující školy/školky s cílem zlepšovat životní 

prostředí v místě kde žijí (Radka Tyslová, Jan Smrčka)  

 14:50 – 15:20 

4) Techambition – Nástroj pro výuku matematiky (Jakub Stránský)  

 15:20 – 15:50 

 

Stálí členové pracovní skupiny Financování: 

 Bohuslava Vondrušová 

 Jan Mikeš 

 Petra Vondrová 

 Jaroslava Chládová 

 Vlastimil Špatenka 

 

Stálí členové pracovní skupiny Čtenářská gramotnost: 

 Marie Hanzálová 

 Eva Vlčková 

 Pavlína Nulíčková 

 Eva Milfaitová 

 Jiřina Roženská 
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Stálí členové pracovní skupiny Matematická gramotnost: 

 Petra Holatová 

 Hana Lacinová 

 Veronika Havlová 

 Petra Hálová 

Stálí členové pracovní skupiny Polytechnika: 

 Miroslav Hánečka 

 Olga Fialová 

 Pavel Ešner 

 Hana Štercová 

 David Šorm 

 Monika Poulová 

 

Stálí členové pracovní skupiny Rovné příležitosti: 

 Jan Mikeš 

 Hana Nejedlá 

 Jitka Muzikářová 

 Lenka Kahounová 

 Lucie Škrdlová 

 

 Úvodní slovo – zahájení 

 

Slečna Krupičková přivítala všechny připojené členy pracovních skupin. Na úvod společného online 

setkání pracovních skupin představila program celého setkání a seznámila účastníky s funkcemi dané 

online platformy. Poprosila všechny, aby si ztlumili mikrofony a vypnuli  kameru pro kvalitnější 

přenos. Dále předala slovo prvnímu z hostů, panu Štěpánu Maternovi z Nadace Albatros. 

 

1. Nadace Albatros - projekt Talentify.me 

Prvním inspiračním příspěvkem pro členy pracovní skupiny byl host z Nadace Albatros, pan Štěpán 

Materna, který všem představil sociální vzdělávací síť pro žáky základních škol s názvem Telentify.me. 

Tato sociální vzdělávací síť má napomoci žákům se navzájem doučovat jakýkoliv předmět s ostatními 

žáky z různých koutů republiky. Funguje na principu vrstevnického učení.  Online platforma 

Talentify.me má žáky nejen sdružovat s ostatními žáky v rámci učení, ale také v žácích samotných 

objevit skrytý talent. Do platformy se vždy registrují školy a ty se pak stávají partnery. Dále se pak 

samotní žáci stávají přímo uživateli platformy. Uživatelé hledající doučování mohou využít nabídek z 

celé republiky, společné učení se pak může uskutečnit přes integrovanou online učebnu. Doučování 

může probíhat také osobně. V polovině března je do talentify.me zapojeno přes 50 partnerských škol 

a 633 plně registrovaných uživatelů. Téměř přesně polovina uživatelů aktivně nabízí doučování, 

většinou z více předmětů. Žáci mohou v rámci platformy za doučování dostávat různé body a čerpat 

tak výhody v bonusovém klubu.  
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Pan Materna účastníkům celou platformu na dálku představil a vysvětlil, jaké jsou hlavní výhody 

Talentify.me. Na závěr představení této platformy, měli účastníci možnost jakékoliv diskuze a 

dotazování.  

Odkaz na web: https://talentify.me/cs-cz 

 

2. Představení pracovních listů zaměřených na finanční gramotnost pro 1. stupeň 

Dalším hostem společného setkání pracovních skupin byl pan Ing. Mgr. Petr Liška z organizace 

Foxgames s.r.o., který členům představil pracovní listy na téma finanční gramotnost, které byly 

vytvořeny ve spolupráci s realizačním týmem MAP. Tyto pracovní listy jsou originální a navrženy 

přímo pro školy zapojené v projektu MAP. Pracovní listy jsou rozděleny do 4 témat: Placení; 

Hospodaření; Přebytky domácností; Schodek rozpočtu domácnosti. Materiály jsou určeny pro děti 1. 

stupně ZŠ (3. – 5. třída). Pracovní listy mají originální grafické zpracování a jsou doladěny do 

nejmenších detailů. Do konce tohoto šk. roku budou distribuovány do škol v PDF formě, aby si školy 

mohly materiály vytisknout dle vlastní potřeby. V závěru pan Liška dal prostor pro vyjádření a 

komentáře. Členové pracovní skupiny se hodně doptávali a měli o materiály velký zájem. 

 

3. Ekoškola (TEREZA) 

Po krátké pauze jsme se přesunuli na dalšího hosta a tím byla paní Mgr. Radka Tyslová s projektem 

Ekoškola pod záštitou vzdělávacího centra TEREZA.  Ekoškola je mezinárodní program, který je určen 

mateřským, základním a středním školám. Díky němuž školy získávají motivované a odpovědné žáky, 

spolupracující pedagogy a zapojené rodiče.  Program Ekoškola přináší jedinečnou možnost, jak 

umožnit žákům řešit skutečné problémy prožít radost z výsledků své práce a samozřejmě zvyšuje 

ekologické povědomí žáků a podporuje jejich aktivitu přímo ve škole. Do toho to projektu je zapojeno 

přes 400 škol v ČR. Paní Tyslová představila účastníkům různé možnosti pro školy. Jedná se o službu 

pouhého zapojení školy, kde škola získá metodické materiály, aktivity a aktuální informace. Dále se 

může jednat o aktivní školu, kdy škola maximálně využívá služeb a výhod. V tomto stupni se škola 

může vydat na cestu k mezinárodní certifikaci (bronzová, stříbrná). Poslední možností je Zelená škola, 

kde také škola využívá maximálních služeb a výhod a k tomu ještě může získat nejvyšší ocenění, a to 
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zelená vlajka. Po krátkém představení programu Ekoškola paní Tyslová ještě pustila účastníkům 

krátké video, jak vypadá fungování školy v projektu v jedné zapojené škole. Na závěr proběhla 

diskuze s doptávání.  

Odkaz na web: https://ekoskola.cz/cz 

4. Techambition 

Posledním hostem setkání byl pan Jakub Stránský z organizace Techambition, která se zaměřuje na 

aplikaci/nástroj pro učitele matematiky. Techambition je nástroj, který napomáhá učitelům zařadit 

do výuky metody, které studenty naučí spolupracovat, argumentovat a ptát se. Díky tomu učitelé 

zlepšují vztah studentů k výuce. V nabídce Techambition je úkol s diskuzí, skupinová výuka, 

převrácená třída a samostudium. Tento nástroj má dvě varianty. Neplacenou, která obsahuje méně 

příkladů, a v omezené míře mohou pedagogové využívat všechny funkce. Nebo placenou verzi. 

Placená verze umožňuje využívat veškeré materiály a funkce, jako je například detailní vyhodnocení a 

umělá inteligence asistující při skupinových pracích. Poplatek činí 80 Kč/ročně na žaka. Pan Stránký 

krátce představil také fungování celého online nástroje na konkrétních příkladech a vše ukazoval 

online. V samotném závěru probíhala diskuze.  

Odkaz na web: https://cze-cs.techambition.com/ 

 

5. Závěr 

Paní Krupičková na závěr účastníkům poslala odkaz na „slido“, kde mohli napsat jedno vystihující 

slovo celého setkání. Jednalo se o interaktivní zhodnocení celé akce. Členům PS byl zpětně zaslán 

dotazník k hodnocení společného setkání a z dotazníků vychází, že nejvíce se členům líbilo 

představení pracovních listů na finanční gramotnost a poté program Ekoškola. 

V úplném závěru se paní Krupičková rozloučila a všem přítomným poděkoval za účast. Dále je pozvala 

na další setkání, které se uskuteční na konci srpna. 

 

Ve Habrech  dne 27. 4. 2021 

 

Zapsala: Lucie Šulcová 

Přílohy k zápisu: 

 Printscreen obrazovky 


