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Zápis z pracovní skupiny 

pro matematickou gramotnost 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení, představení odborníka na matematickou gramotnost RNDr. Marie 

Kupčákové, Ph.D. 

2) Seznámení s programem setkání  

3) Seznámení s plánovanými vzdělávacími akcemi k rozvoji matematické gramotnosti 

a potenciálu každého žáka 

4) Aktivity vzájemné spolupráce škol a dalších aktérů ve vzdělávání a jejich 

konkretizace 

5) Společná diskuse k tématu 

6) Ukončení  

 

Účastníci jednání: 

Mgr. Květoslava Golová – Masarykova ZŠ, Broumov 

Mgr. Helena Sekelská – Masarykova ZŠ, Broumov 

PaedDr. Jana Pecková – ZŠ a MŠ Vernéřovice 

Mgr. Hana Vodňanská – Gymnázium Broumov 

Jitka Ducháčová – MŠ Broumov 

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

Hosté:  

RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 15. 11. 2018 

Čas zahájení jednání 15:00  

Místo konání  
Opatské sály kláštera Broumov, Klášterní 1, 

550 01 Broumov 
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Omluveni: 

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. Tomáš Hamberger – ZŠ a MŠ Teplice nad Metují 

 

1) Zahájení, představení odborníka na matematickou gramotnost 

RNDr. Marie Kupčákové, Ph.D. 

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

skupiny a odborníka na matematickou gramotnost RNDr. Marie Kupčákové, Ph.D.  

2) Seznámení s programem setkání  

Mgr. Baxová 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 

skupina byla navržena Mgr. Helena Sekelská. 

3) Seznámení s plánovanými vzdělávacími akcemi k rozvoji 

čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka 

4) Aktivity vzájemné spolupráce škol a dalších aktérů ve vzdělávání 

a jejich konkretizace 

Účastníci jednání byli seznámeni s přehled navrhovaných aktivit podporujících rozvoj MG 

v ORP Broumov. Mgr. Baxová informovala o již naplánovaných vzdělávacích akcích s RNDr. 

Kupčákovou, Ph.D. Jedná se například o praktický workshop Od dětské kresby ke chodníkovým 

iluzím, který se uskuteční 24. 1. 2019. Členové pracovní skupiny dále společně okomentovali 

jednotlivé body plánovaných aktivit. 

• Kdo si hraje nezlobí 

- Mgr. Golová, Mgr. Sekelská, Jitka Ducháčová, Mgr. Vodňanská, 

- akce menšího rozsahu, 

- možnost zapojení studentů gymnázia. 
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• Obchod 

- akce menšího rozsahu, 

- výstupem metodické listy pro aplikaci aktivity, 

- rozdělení rolí. 

• Společenské 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. 

• Počítání s Matýskem 

- možnost realizace semináře pro pedagogické pracovníci, 

- lektor p. Novotný, učitel z malotřídní školy, 

- vychází z praxe, piktogramy pro děti – mohou pracovat samostatně. 

RNDr. Kupčáková, Ph.D. seznámila přítomné s připravovanými kartami pro stavebnici 

Magformers. Karty jsou pilotovány učiteli, určeny jsou pro různá období věku dítěte. Vzdělávací 

seminář pro pedagogické pracovníky MŠ (případně pro ZŠ) je naplánován na 26. 2. 2019. Dále 

představila portál Rvp, kde je možnost inspirace. RNDr. Kupčáková, Ph.D. zde prezentuje 105 

úloh v tématu matematická gramotnost, včetně metod, nejdůležitějších termínů ve výuce 

preprimární a primární matematiky.  

5) Společná diskuse k tématu 

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

vedena k výše zmíněným tématům. Účastníci mimo jiné diskutovali o příkladech dobré praxe 

ze ZŠ a MŠ, vyměňovali si dosavadní zkušenosti a shodli se, že některé pojmy a oblasti 

matematiky je nutné se naučit zpaměti. 

6) Ukončení 

Mgr. Baxová vyzvala účastníky, aby případné další dotazy zaslali e-mailem, případně 

telefonicky.  Zároveň požádala o zaslání návrhů na Den gramotnosti v Teplicích nad Metují. 

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

Pro přítomné byla po ukončení oficiální části jednání pracovní skupiny domluvena 

prohlídka kostela sv. Vojtěcha v areálu kláštera Broumov. 
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RNDr. Kupčáková, Ph.D. odpovídala na otázky týkající se iluzí vyobrazených na stěnách 

kostela. Jeví se možnost realizovat sestavení brožury o iluzích pro žáky II. stupně přímo na 

Broumovsku.  

 

Následující setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost se uskuteční v březnu 2019 

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

informováni. 

 

 

 

V Broumově dne 16. 11. 2018 

 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Baxová 

 

Zápis ověřila: Mgr. Helena Sekelská 
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