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Zápis ze zasedání PS pro matematickou gramotnost 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 31. října 2019 od 13:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

1) Úvodní slovo, cíle projektu  

2) Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

3) Tematické celky a zaměření skupiny  

4) Připravované aktivity v rámci MAP II Světlá nad Sázavou 

5) Vystoupení speciálního hosta – Mgr. Zuzana Pavelcová  

6) 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, včetně zahájení diskuse k problematice.  V druhé části 

zasedání vystoupila psycholožka Mgr. Zuzana Pavelcová. 

 

1. Úvodní slovo, cíle projektu 

Paní Klára Urbanová Baumová přivítala přítomné na zasedání Pracovní skupiny pro matematickou 

gramotnost ve 13:00 hodin. Zároveň si dovolila připomenout základní informace o projektu MAP ORP 

Světlá nad Sázavou II.  
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2. Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

Členové PS byli informováni o akcích, které již proběhly nebo se připravují na základě podnětů, 

informací a zkušeností, které vyplynuly z minulých sezení PS. Od začátku projektu, což je září 2018, 

pořádala MAS Královská stezka již mnoho zajímavých aktivit. 

 

3. Tematické celky a zaměření skupiny 

Obsahem práce je rozvoj a podpora výuky matematické gramotnosti na území ORP Světlá nad 

Sázavou, a to jak na úrovni pregramotnosti MŠ tak na úrovni ZŠ. Dalším výstupem je podpora 

zavádění nových výukových metod a pořízení nových pomůcek do výuky matematické a i finanční 

gramotnosti tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků. 

 

4. Připravované aktivity v rámci MAP II Světlá nad Sázavou – možnosti a náměty, diskuze 

- exkurze 

- vzdělávání pedagogů 

- nové materiály a metody 

- olympiády 

- pomůcky + alternativní směry výuky 

- provázanost matematiky do dalších předmětů  

 

Paní Petra Holatová dodává, že by ocenila seminář na matematiku, který by inspiroval pedagogy 

ohledně nových trendů v matematice (pochvaluje například Hejného metodu a některé principy této 

metody). Realizační tým prezentuje plánované semináře na rozvoj matematické gramotnosti:  

Připravované aktivity zaměřené na matematickou gramotnost:  

David Brebera – Rekreační matematika (15. 1. 2020)  

Marie Kupčáková – Inspirace do hodin geometrie (31. 3. 2020) 

Lukáš Herman – Matematická gramotnost – tipy a triky (23. 9. 2020)  

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

 

5. Přednáška – Zuzana Pavelcová 

Po skončení oficiální části pracovních skupin vystoupila psycholožka Zuzana Pavelcová. Ta členy 

pracovních skupin seznámila s tématem online prostředí.  Zmínila především dopady internetového 

prostředí na děti (včetně tzv. kyberšikany mezi spolužáky). Vysvětlila, proč závislost vzniká nebo jak 
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internet působí na děti.  Na závěr uvedla způsoby, jak s dětmi pracovat v případě nadužívání 

internetu.  

 

6. Závěr 

Zástupci MAS poděkovali za podnětnou diskusi se členy pracovní skupiny, poděkovali také paní 

lektorce a rozloučili se. 

Ve Světlé nad Sázavou dne 31. října 2019. 

 

 

Zapsala:  Nikola Krupičková 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 

 


