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Zápis z pracovní skupiny 

pro matematickou gramotnost 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

2) Informace z Veletrhu Úspěch pro každého žáka   

3) Práce s pomůckami v hodinách matematiky 

4) Společná diskuse k tématu 

5) Ukončení  

 

Účastníci jednání: 

Mgr. Šárka Vacková – ZŠ a MŠ Teplice nad Metují 

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

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

Jitka Ducháčová – MŠ Broumov 

Mgr. Hana Vodňanská – Gymnázium Broumov 

Mgr. Květoslava Golová – Masarykova ZŠ, Broumov 

Mgr. Helena Sekelská – Masarykova ZŠ, Broumov 

Mgr. Stanislav Kujal – ZŠ Hradební, Broumov 

 

 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 3. 12.  2019 

Čas zahájení jednání 15:00  

Místo konání  
Malá Kreslírna kláštera Broumov, Klášterní 1 

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) Informace z Veletrhu Úspěch pro každého žáka 

Mgr. Vacková a Mgr. Baxová se ve dnech 29. – 30. 11. 2019 zúčastnily Veletrhu Úspěch pro 

každého žáka v Praze 7. V rámci Veletrhu byla možnost nahlédnout do dvou hodin na ZŠ 

Strossmayerovo náměstí, ZŠ Letohradská nebo Gymnázium Přírodní škola dle vlastního 

tematického výběru (např. tajemství staré Prahy, šifrování v matematice…).  

V průběhu patečního odpoledne proběhl veletrh podpůrných organizací, kde bylo 

představeno stěžejní zaměření organizací – Člověk v tísni, EDUin, Nová škola, Step by step, 

TEREZA, H-mat, Pomáháme školám v úspěchu, Akademie Libchavy a JA Czech-Junior 

Achievement. Večer se mj. uskutečnila panelová diskuse složená ze zástupců MAP. 

Přítomným byl mj. představen model projektových dnů na ZŠ Stross. 

V sobotu byly představeny programy Ředitel naživo a Akademie pro ředitele Brno a 

v odpoledních hodinách se uskutečnily workshopy jednotlivých podpůrných organizací.  

Členům pracovní skupiny byla nabídnuta možnost, aby si ze seznamu vybrali workshopy, které 

by Š.Vacková a M.Baxová na konferenci a navštívily, a pak by ve skupině MG prezentovaly. 

Zpětnou vazbu poskytli 3 členové a projevili zájem o JA Czech – Junior Achievement 

(Podnikavost a Finanční gramotnost pro základní školy), EDUin (Jak zapojit zřizovatele), 

Pomáháme školám k úspěchu (Zkušenosti s kolegiální podporou, která vede k profesnímu 

učení v rámci sboru), Nová škola (Asistence u žáků se sociálním znevýhodněním). 

Mgr. Vacková prezentovala workshopy: 

• JA Czech – Junior Achievement (Podnikavost a Finanční gramotnost pro základní 

školy) 
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• Člověk v tísni – práce s klienty v sociálně znevýhodněných lokalitách 

Mgr. Baxová prezentovala workshop: 

• Nová škola (Asistence u žáků se sociálním znevýhodněním) 

Přítomným dále předány informace o možnostech prezentace aktivit, které nabízejí 

různorodé organizace (TEREZA, JA Czech aj.) a byly jim předány pomůcky do hodin matematiky 

(losovátka). 

 

3) Práce s pomůckami v hodinách matematiky 

Dle domluvy Mgr. Vacková (Polydron a Geomag) přivezla pomůcky, které je možné využít 

v hodinách matematiky. Ukázky pomůcek donesla také p. Ducháčová a p. Golová (Geomag). 

Skupina se rozdělila na dvojice a jejich úkolem bylo vymyslet nové možnosti práce 

s pomůckami – Polydron a Geomag. 

Práce nebyla vzhledem k nedostatku času dokončena, v aktivitě se bude pokračovat na 

dalším setkání PS v březnu 2020. 

 

4) Společná diskuse k tématu 

Náměty pro další setkání pracovní skupiny: 

a) seminář Jitky Gromannové – aktivizující metody v matematice se uskuteční v roce 2020,  

b) práce s pomůckami do hodin matematiky. 

 

5) Ukončení 

Mgr. Baxová s Mgr. Vackovou poděkovaly účastníkům za účast na jednání a ukončily 

jednání v 16:30. 

Následující setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost se uskuteční 5. března 

2020 
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v Broumově. Místo bude upřesněno. Na jednání bude přítomna RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D. 

Účastníci obdrží pozvánku s programem setkání v časovém předstihu. 

 

V Broumově dne 6. 12. 2019 

 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Baxová 

 

Zápis ověřila: Mgr. Šárka Vacková  
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