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Zápis z pracovní skupiny 

pro matematickou gramotnost 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

2) Prezentace aktivit z Veletrhu v Kunraticích  

3) Seznámení s plánovanými vzdělávacími akcemi k rozvoji matematické gramotnosti 

a potenciálu každého žáka 

4) Návrhy dalších možných aktivit pro oblast matematické gramotnosti do akčního 

plánu 

5) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost 

6) Společná diskuse k tématu 

7) Ukončení  

 

Účastníci jednání: 

Mgr. Květoslava Golová – Masarykova ZŠ, Broumov 

Mgr. Helena Sekelská – Masarykova ZŠ, Broumov 

PaedDr. Jana Pecková – ZŠ a MŠ Vernéřovice 

Jitka Ducháčová – MŠ Broumov 

Mgr. Stanislav Kujal – ZŠ Hradební Broumov 

Mgr. Radim Války – ZŠ a MŠ Teplice nad Metují 

Mgr. Šárka Vacková – ZŠ a MŠ Teplice nad Metují 

Mgr. Michaela Baxová – MAS Broumovsko+, z. s. 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 14. 3. 2019 

Čas zahájení jednání 14:30  

Místo konání  
Třída 3.A Masarykovy ZŠ, Komenského 312, 

550 01 Broumov 
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1) Zahájení, seznámení s programem setkání 

Mgr. Michaela Baxová zahájila pracovní skupinu ve 14:30, uvítala přítomné členy pracovní 

skupiny a seznámila je s programem setkání – uvedla všechny body dnešního jednání, zeptala 

se přítomných na případné dotazy, připomínky k programu, případně doplnění programu. 

Protože nikdo z přítomných neměl námitky, přešla k jednotlivým bodům programu. Jako 

ověřovatel zápisu z pracovní skupiny byla navržena Květoslava Golová. 

2) Prezentace aktivit z Veletrhu v Kunraticích 

Mgr. Baxová společně s Mgr. Květoslavou Golovou představily přítomným výstupy 

z listopadového Veletrhu Úspěch pro každého žáka v Kunraticích: 

• metodické materiály,  

• didaktické materiály 

3) Seznámení s plánovanými vzdělávacími akcemi k rozvoji 

matematické gramotnosti a potenciálu každého žáka 

4) Návrhy dalších možných aktivit pro oblast matematické 

gramotnosti do akčního plánu  

Mgr. Baxová představila nabídku plánovaných vzdělávacích akcí, workshopů 

v tématu matematické gramotnosti: 

• 19. 3. 2019 Nadané dítě – Kateřina Emer Venclová 

• 2. 4. 2019 Tužka, nůžky, papír – RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D. 

• 23. 5. 2019 Kyberbezpečnost pro rodiče – kpt. PhDr. Ondřej Moravčík 

• 16. 10. 2019 Matematika s Matýskem – Miloš Novotný 

• Den gramotnosti bude v měsíci květnu v Teplicích nad Metují 

Mgr. Baxová připomněla návrhy činností z posledního setkání pracovní skupiny a 

požádala přítomné, aby seznámili ostatní s postupem realizace: 

• Kdo si hraje nezlobí 

- Mgr. Golová, Mgr. Sekelská, Jitka Ducháčová, Mgr. Vodňanská, 
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- akce menšího rozsahu, 

- možnost zapojení studentů gymnázia. 

• Obchod 

- akce menšího rozsahu, 

- fiktivní svět financí 

- několik různorodých stanovišť: banka, obchod, nádraží, cestovní kancelář, 

restaurace,  

- předem dát kritéria k nakupování,  

- pro učitele připravený metodický list, 

- spolupráce s 2. stupněm ZŠ,  

- cyklické opakování akce,   

- výstupem metodické listy pro aplikaci aktivity, 

- určeno pro 5.+6. třída  

- rozdělení rolí. 

• Stolní hry 

- společné „turnaje“ ZŠ a MŠ, 

- sestavení vlastních společenských her s metodickým listem pro potřeby 

pedagoga, 

- možnost „přenesení“ dalším školám v území, 

- na výstupu se podílejí děti/žáci MŠ a ZŠ,  

- cílem jednoduché stolní hry. 

Mgr. Baxová vyzvala přítomné k doplnění možných aktivit – viz. výše. 

5) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro matematickou 

gramotnost 

Mg. Baxová vyzvala přítomné, aby navrhli možná témata pro navazující jednání pracovní 

slupiny v měsíci květnu – doplnění hry „na obchod“, konkretizace termínů. 

6) Společná diskuse k tématu 

Diskuse byla vedena k výše uvedeným bodům. 
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7) Ukončení 

Mgr. Baxová poděkovala účastníkům za účast na jednání a ukončila jednání v 17:30. 

Následující setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost se uskuteční v úterý 28. 5. 

2019 společně s RNDr. Marií Kupčákovou, Ph.D. v Broumově. Místo bude upřesněno. Účastníci 

obdrží pozvánku v dostatečném časovém předstihu. 

 

 

V Broumově dne 15. 3. 2019 

 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Baxová 

 

Zápis ověřila: Mgr. Květoslava Golová 
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