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Zápis z pracovní skupiny 

pro matematickou gramotnost 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

2) Návrhy připravovaných aktivit, vzdělávacích akcí v oblasti matematické gramotnosti 

3) Další možnosti rozšíření aktivit spolupráce a procesů v oblasti matematické 

gramotnosti v regionu 

4) Připomínkování připravované webové platformy 

5) Připomínkování aktivit realizovaných v MAP I 

6) Identifikace místních lídrů v oblasti matematické gramotnosti 

7) Společná diskuse k tématu 

8) Ukončení a individuální prohlídka farmy Wenet 

 

Účastníci jednání: 

PaedDr. Jana Pecková – ZŠ a MŠ Vernéřovice 

Mgr. Stanislav Kujal – ZŠ Hradební Broumov 

Jitka Ducháčová – MŠ Masarykova, Broumov 

Mgr. Květoslava Golová – Masarykova ZŠ, Broumov 

Mgr. Helena Sekelská – Masarykova ZŠ, Broumov 

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

 

Omluveni: 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 20. 9. 2018 

Čas zahájení jednání 15:00  

Místo konání  Farma Wenet, Kladská 346, 550 01 Broumov 
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Mgr. Radim Války – ZŠ a MŠ Teplice nad Metují 

Mgr. Hana Vodňanská – Gymnázium Broumov 

 

1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

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

skupiny, seznámila je s programem setkání a vyzvala přítomné k doplnění programu. O ověření 

zápisu byla požádána PaeDr. Jana Pecková. 

2) Návrhy připravovaných aktivit, vzdělávacích akcí v oblasti 

matematické gramotnosti 

Účastníci obdrželi nakopírované materiály a byli seznámeny s možností aktivit 

podporujících gramotnosti: 

• Brain and Breakfast 

• Newsletter PPUČ Gramotnosti.pro život 

• Spolupráce s Univerzitou Hradec Králové 

- přítomní projevili souhlas s účastí studentů UHK u zkušených učitelů ve výuce 

s podmínkou souhlasu vedení školy 

- v listopadu poprosit RNDr. Kupčákovou a její studenty o dílny pro děti přímo ve 

výuce, které by byly zaměřeny na matematickou gramotnost 

3) Další možnosti rozšíření aktivit spolupráce a procesů v oblasti 

matematické gramotnosti v regionu 

Další možností rozšíření aktivit je návštěva otevřené hodiny matematiky pro zájemce.  

Hospitace by měla předem nastavená pravidla – pozorovací archy + následná reflexe. Omezená 

kapacita účastníků.  

Skupině byla předána informace o ochotě Mgr. Válkyho uspořádat Den gramotnosti 

v Teplicích nad Metují. Při akci by mohly být využity náměty z minulých setkání pracovních 

skupin. Možnost účasti odborníků na gramotnosti – Mgr. Stejskalové a RNDr. Kupčákové. MAS 

Broumovsko+ akci zaštiťuje a zajišťuje předávání informací, pozvánku a její distribuci. 
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Dotazy zúčastněných k organizačním záležitostem: 

• Kdo konkretizuje obsah jednotlivých dílen? 

• Věková skupina? 

• Přepokládaný počet účastníků? 

• Fyzické zajištění stanovišť a časová dotace na jednotlivá stanoviště a 

přestávky? 

• Zajištění dopravy? 

4) Připomínkování připravované webové platformy 

Mgr. Kujal představil přítomným současnou verzi připravované webové platformy pro 

sdílení materiálů, příkladů dobré praxe a možnosti komentovat například připravované 

vzdělávací akce. Vyzval účastníky ke komentářům. Shodně bylo odsouhlaseno, že současná 

forma webové platformy je pro aktuální potřeby projektu dostačující. 

5) Připomínkování aktivit realizovaných v MAP I 

Mgr. Baxová vznesla dotaz, zda byly některé vzdělávací akce v MAP I nevhodné – bez 

připomínek – a které vzdělávací akce byly úspěšné. Mgr. Kujal ocenil akci JOB – spolek pro 

inovace s Mgr. et Bc. Stejskalovou a Mgr. Dlabolou, která se konala o jarních prázdninách 2017.  

6) Identifikace místních lídrů v oblasti matematické gramotnosti 

Do pozice lídra byla nominována paní učitelka z II. stupně ZŠ Teplice nad Metují Mgr. Šárka 

Vacková. Paní učitelka bude požádána o souhlas se zařazením do seznamu místních lídrů 

v matematické gramotnosti a uveřejnění na oficiálních stránkách MAS Broumovsko+, z. s. Další 

místní lídři nebyli nominováni. 

7) Společná diskuse k tématu 

Mgr. Baxová vyzvala přítomné k vyjádření se k jednotlivým bodům jednání. 

8) Ukončení a individuální prohlídka farmy Wenet 

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

připomněla možnost prohlídky farmy Wenet. 
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Následující setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost se uskuteční 15. 11. 2018 

od 15:00 v Broumově. Na setkání bude přítomna RNDr. Marie Kupčáková, PhD.  

 

 

V Broumově dne 21. 9. 2018 

 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Baxová 

 

Zápis ověřila: PaeDr. Jana Pecková 
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