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Zápis z pracovní skupiny 

pro matematickou gramotnost 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

2) Posun v oblasti matematické gramotnosti v ORP Broumov 

3) Různé 

4) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost 

5) Společná diskuse k tématu 

6) Ukončení  

 

Účastníci jednání: 

Mgr. Šárka Vacková – ZŠ a MŠ Teplice nad Metují 

Mgr. Radim Války – ZŠ a MŠ Teplice nad Metují 

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

Mgr. Vlasta Humlová – MAS Broumovsko+, z. s. 

Jitka Ducháčová – MŠ Broumov 

PaedDr. Jana Pecková – ZŠ a MŠ Vernéřovice 

Mgr. Hana Vodňanská – Gymnázium Broumov 

Mgr. Květoslava Golová – Masarykova ZŠ, Broumov 

 

Hosté: 

Lada Šolcová – ZŠ Hradební, Broumov 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 3. 10.  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. Jako ověřovatel zápisu z pracovní skupiny byla 

navržena Mgr. Šárka Vacková. 

2) Posun v oblasti matematické gramotnosti v ORP Broumov 

Mgr. Vacková zahájila pracovní skupinu aktivitou „Zuřivý reportér“. Cílem aktivity je 

navázání komunikace s ostatními členy pracovní skupiny a diskutovat. Ve dvojicích si účastníci 

vymyslí 3 otázky, které si během 5 minut navzájem položí. Následně se dvojice vystřídají, otázky 

zůstávají stejné. Na závěr aktivity se každý představí a ostatní členové sdělují, co se o něm 

dozvěděli.  

Mgr. Vacková vyzvala přítomné k další aktivitě – kolující účastníci (metoda pětilístku), kdy 

byly na různá místa položeny papíry s otázkami, pod které každý mohl dopsat svou připomínku, 

námět nebo komentář. Témata byla následující:  

1) co jsme realizovali (jako pracovní skupina) v matematické gramotnosti v projektu MAP  

2) co bychom chtěli, aby se realizovalo (o co stojíme) nejen v mat.gr. 

3) co se v území v rámci mat.gr. daří 

4) co nám chybí a jak toho dosáhnout 

5) matematický kalendář 

      V druhé části se skupina rozdělila do dvojic, každá dvojice pracovala s jedním flipem, 

s informacemi na flipu seznamovali ostatní členy PS.  

Z diskuze nad otázkami vznikly náměty pro další období MAP II a pracovní schůzky PS 

matematické gramotnosti (viz bod 4). 
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3) Různé 

Během října (listopadu) dojde k uskutečnění aktivity Společenské hry, spolupráce mezi ZŠ 

Masarykova Broumov a MŠ Broumov. 

Avizovaný matematický kalendář, jehož podobu navrhla pracovní skupina na jaře 2019 

nebude realizován – vytíženost členů.  

V plánování akce, Kdo si hraje nezlobí nedošlo k posunu. 

Cyklicky opakující se aktivitou zůstává Den gramotnosti v Teplicích nad Metují, zde byla 

nabídnuta možnost připojit se do aktivity – prozatím zůstává v organizaci ZŠ a MŠ Teplice nad 

Metují.  

4) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro matematickou 

gramotnost 

Náměty pro další setkání pracovní skupiny: 

• sdílení zkušeností se stavebnicemi, které jsou ve školách (Geodesky aj.), praktické 

náměty do výuky (stavebnice přiveze na další setkání Mgr. Vacková, Mgr. Války a 

Mgr. Golová). 

Nabídnuta byla také možnost semináře Jitky Gromannové – aktivizující metody 

v matematice, který by se, na základě požadavků přítomných, uskutečnil v odpoledních     

hodinách.  

O ochutnávku metody podle Hejného nebyl projeven zájem – někteří ji již absolvovali a 

případně ve výuce využívají prvky této metody. 

 Společná diskuse k tématu 

Diskuse byla vedena k výše uvedeným bodům. 

5) Ukončení 

Mgr. Baxová poděkovala účastníkům za účast na jednání a ukončila jednání v 17:30. 
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Následující setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost se uskuteční v listopadu 

2019 v Broumově. Místo bude upřesněno. Účastníci obdrží pozvánku s programem setkání 

v dostatečném časovém předstihu. 

 

 

V Broumově dne 6. 10. 2019 

 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Baxová 

 

Zápis ověřila: Mgr. Šárka Vacková 
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