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Zápis z pracovní skupiny 

pro matematickou gramotnost 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení 

2) Seznámení s programem setkání  

3) Seznámení s připravovanými workshopy 

4) Stanovení priorit v oblasti matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého 

žáka 

5) Identifikace dalších místních lídrů v oblasti matematické gramotnosti 

6) Navržení a rozšíření aktivit spolupráce v oblasti matematické gramotnosti 

7) Společná diskuse 

8) Ukončení  

 

Účastníci jednání: 

Mgr. Květoslava Golová – Masarykova ZŠ, Broumov 

Mgr. Helena Sekelská – Masarykova ZŠ, Broumov 

Mgr. Stanislav Kujal – ZŠ Hradební Broumov 

Mgr. Radim Války – ZŠ a MŠ Teplice nad Metují 

Mgr. Hana Vodňanská –  Gymnázium Broumov 

Mgr. Michaela Baxová – MAS Broumovsko+ 

Omluveni:  

PaeDr. Jana Pecková – ZŠ a MŠ Vernéřovice 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 17. 5. 2018 

Čas zahájení jednání 15:00  

Místo konání  
Kuchyňka Masarykovy ZŠ Broumov, 

Komenského 312, 550 01 Broumov 
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Hosté: 

Jitka Ducháčová – MŠ Broumov  

 

1) Zahájení 

Mgr. Michaela Baxová zahájila pracovní skupinu v 15:00 a uvítala přítomné členy pracovní 

skupiny.  

2) Seznámení s programem setkání  

Mgr. Baxová uvedla všechny body dnešního jednání, zeptala se přítomných na případné 

dotazy a poté přešla k jednotlivým bodům programu.  

3) Seznámení s připravovanými workshopy 

Po úvodním setkání pracovní skupiny projevili členové PS zájem o realizaci workshopů pod 

vedením RNDr. Marie Kupčákové, PhD. Paní doktorka nabídla svůj tematický workshop Modely 

prostorových útvarů, který se uskuteční 31. 5 2018 od 13:00 v Opatských sálech kláštera 

Broumov pro pedagogické pracovníky I. stupně ZŠ. Pro pedagogy II. stupně ZŠ bude realizován 

tematicky totožný workshop dne 7. 5. 2018 v Kreslírně kláštera Broumov. Z důvodu vysokého 

zájmu o další témata z oblasti matematické gramotnosti budou další workshopy uspořádány 

také v podzimních měsících. RNDr. Kupčáková mimo jiné účast na závěrečném letošním setkání 

pracovní skupiny pro matematickou gramotnost dne 15. 11. 2018. 

Další vzdělávací akce na podporu matematické gramotnosti jsou v tuto chvíli v jednání, 

cílové skupiny budou s dostatečným předstihem informovány o termínu a cíli jednotlivých 

vzdělávacích seminářů, případně workshopů. 

4) Stanovení priorit v oblasti matematické gramotnosti a rozvoje 

potenciálu každého žáka 
 

Členové pracovní skupiny se shodli, že prioritou v oblasti matematické gramotnosti je 

jednostranně nezatěžovat učitele matematiky, nabídnout jim mimo jiné i relaxační, oddychové 

chvilky. Jistým problémem je vysoká administrativní zátěž a s tím související obava ze zapojení 

do dalších aktivit. 
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5) Identifikace dalších místních lídrů v oblasti matematické 

gramotnosti 

Místní lídři budou nadále identifikováni, pracovní skupina v současné chvíli neidentifikovala 

dalšího místního lídra. 

6) Navržení a rozšíření aktivit spolupráce v oblasti matematické 

gramotnosti 

Účastníci jednání navrhovali aktivity na základě prvotní aktualizace SWOT analýzy. Zaměřili 

se na podporu silných stránek a příležitostí. Jako jednu z podstatných činností stanovili 

relaxační programy pro učitele dlouhodobějšího charakteru, protože i nadšený učitel potřebuje 

relaxovat. Možností jsou výjezdy z území, poznávací výlet, ale i například jóga, běh.  

Mgr. Baxová se zeptala přítomných, jakým způsobem v současné chvíli funguje spolupráce 

škol v území. 

Běžně fungují náslechy škol ve výuce na gymnáziu. Tyto náslechy jsou vždy zařazovány 

podle potřeb a požadavků učitelů základních škol. 

Školy v území spolupracují i v rámci projektu, který se zabývá přírodními vědami. Pan ředitel 

Mgr. Války z Teplic nad Metují pravidelně nabízí možnost přijet se podívat. 

V rámci navrhování rozšíření aktivit spolupráce v oblasti aktivit matematické gramotnosti 

se objevily nápady na uspořádání akcí ve spolupráci různých stupňů škol. Např. MŠ a 1. stupeň 

ZŠ, 2. stupeň ZŠ a gymnázia…. Byly jmenovány například tyto aktivity: matematický park 

(stanoviště s matematickými úlohami a rébusy), geometrie venku (praktické využití geometrie 

v terénu), matematický orientační běh, matematická šipkovaná aj. 

Mgr. Kujal navrhl akci s využitím služeb fiktivní banky, která by žákům modelovala skutečné 

životní situace. Došlo by k propojení matematické a finanční gramotnosti. 

7) Společná diskuse  

Mg. Baxová vyzvala přítomné, aby se vyjádřili k jednotlivým bodům jednání. Diskuze byla 

vedena k výše zmíněným tématům. 
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Mgr. Baxová vyzvala účastníky, aby případné další dotazy a návrhy zaslali e-mailem, 

případně telefonicky. Odpovězeno na ně bude na dalším jednání pracovní skupiny pro 

čtenářskou gramotnost.  

 

8) Ukončení 
 

Mgr. Baxová poděkovala účastníkům za účast na jednání a ukončila jednání v 16:00. 

 

Následující setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost se uskuteční v září 

2018 v Broumově. O přesném termínu setkání budou účastníci s dostatečným časovým 

předstihem informováni. 

 

 

 

V Broumově dne 18. 5. 2018 

 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Baxová 

 

Zápis ověřila: Mgr. Květoslava Golová, Mgr. Helena Sekelská 
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