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Zápis z pracovní skupiny 

pro matematickou gramotnost 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

2) Aktuální informace o projektu – aktivity projektu doplnění do Akčního plánu  

3) Různé 

4) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost 

5) Společná diskuse k tématu 

6) Ukončení  

 

Účastníci jednání: 

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

PaedDr. Jana Pecková – ZŠ a MŠ Vernéřovice 

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. Hana Vodňanská – Gymnázium Broumov 

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

 

 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 28. 5.  2019 

Čas zahájení jednání 15:00  

Místo konání  Farma Wenet, Kladská 346, 550 01 Broumov 
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1) Zahájení, seznámení s programem setkání 

Mgr. Michaela Baxová zahájila pracovní skupinu ve 15:00, 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 Mgr. Šárka Vacková. 

2) Aktuální informace o projektu – aktivity projektu, doplnění do 

Akčního plánu  

Mgr. Baxová společně s Mgr. Válkym a Mgr. Vackovou zrekapitulovali průběh Dne 

gramotnosti pro předškoláky v Teplicích nad Metují a představili ostatním průběh Dne 

gramotnosti – jaká byla stanoviště, co se povedlo…atd. 

PaedDr. Pecková projevila zájem zúčastnit se opakování 17. 9. 2019. 

Mgr. Baxová představila ostatním návrh menu, které vytvořil Mgr. Kujal pro plánovanou 

aktivitu Hra na obchod. PS se shodla, že akce je komplikovaná na realizaci a koordinaci dílčích 

aktivit, proto se prozatím neuskuteční. 

Aktivita výroby stolních her se prozatím také neuskuteční – místo toho byly vytištěny na 3D 

tiskárně tangramy.  

Mgr. Baxová navrhla přítomným možnost sestavení kalendáře na rok 2020 s matematickými 

úlohami, které by vytvářely děti ve spolupráci s učitelem. PS se shodla, že je důležité přesně 

stanovit, jaká témata se v úlohách budou objevovat. Mgr. Války společně s Mgr. Vackovou 

nabídli možnost vyzkoušení témat, na kterých se PS dohodla, na své škole. Jednotlivá témata 

jsou: křížovky, labyrint, matematické pohádky, čísla a následné tvoření úloh z těchto čísel.  

RNDr. Kupčáková, Ph.D. příblížila ostatním boxy se stavebnicí Magformers a metodické 

materiály, které vytvořila. Materiály umožňují modelaci podle obrázku, nabízí variabilitu pro 

různé vzdělávací proudy, místo pojmů se objevují piktogramy a zároveň jsou rozděleny podle 

barev pro skupiny dětí a žáků různého věku. Mgr. Války projevil zájem uspořádat seminář o 

možnostech práce se stavebnicí Magformers. 
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RNDr. Kupčáková, Ph.D. dále hovořila o úskalích některých pojmů objevujících se 

v matematickém názvosloví (slovo kosý atd.). 

3) Různé 

Mgr. Baxová seznámila přítomné se záměrem pilotáže mobilních telefonů v rámci podpory 

komunikačního kanálu mezi pedagogickým pracovníkem a rodičem dítěte nebo žáka. Zástupci 

ZŠ Teplice nad Metují nabídnou tuto možnost svým pedagogickým pracovníkům. Mgr. 

Vodňanská pro komunikaci s rodiči užívá své soukromé číslo a má s tímto postupem dobré 

zkušenosti. Nikdo jiný ze členů pracovní skupiny možnost pilotáže mobilních telefonů  

nevyužije.  

4) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro matematickou 

gramotnost 

Na dalším jednání pracovní skupiny bude zhodnoceno opakování Dne gramotnosti, 

pilotáž mobilního telefonu a další témata, která mohou účastníci navrhnout. 

5) Společná diskuse k tématu 

Diskuse byla vedena k výše uvedeným bodům. 

6) Ukončení 

Následující setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost se uskuteční 

v podzimních měsících v Broumově. Místo bude upřesněno. Účastníci obdrží pozvánku 

s jednotlivými body programu v dostatečném časovém předstihu. 

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

 

 

V Broumově dne 30. 5. 2019 

 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Baxová 

 

Zápis ověřila: Mgr. Šárka Vacková 
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