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Zápis z pracovní skupiny 

pro matematickou gramotnost 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

2) Oblast matematické gramotnosti v ORP Broumov 

3) Den gramotnosti pro předškoláky V + VI 

4) Zhodnocení projektu MAP II (příprava na další období) 

5) Informace o projektu – aktivity projektu, Roční akční plán 

6) Různé + společná diskuse 

7) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost 

8) Ukončení 

 

Účastníci jednání dle prezenční listiny 

 

1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

Lenka Wilkeová, DiS. 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. 

Nikdo z přítomných neměl námitky. Zapisovatelem zápisu z pracovní skupiny byla navržena 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 1. 11. 2021 

Čas zahájení jednání 15:00 

Místo konání  Třída (1.A) Masarykovy ZŠ, Broumov 
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paní Meisnerová a jako ověřovatelka zápisu byla navržena paní Wilkeová.  

2) Oblast matematické gramotnosti v ORP Broumov 

Paní Wilkeová se zeptala přítomných, jak se jim vede. Každý zhodnotil svůj začátek školního 

roku, např: paní Sekelská si pochvaluje, že po dlouhé době má třídu bez AP, Šárka Vacková 

zase cítí únavu, jak dohánějí s žáky vše, co zameškali. Probralo se téma elektronické žákovské 

knížky. Klady a zápory elektronické komunikace s rodiči. Paní Kupčáková představila novinky a 

pomůcky pro podporu matematické gramotnosti, které objevila.  

3) Den gramotnosti pro předškoláky V + VI 

Wilkeová DiS. předala informace o proběhlých akcích pro předškoláky (Den gramotnosti). 

Jednalo se o 2 akce, které se konaly za sebou na začátku října. Akce se povedly a pro tento 

školní rok máme zajištěnou účast všech předškolních ročníků, které měly o akci zájem.  

Byly předány informace o novince, kterou k těmto akcím připravila Mgr. Michaela 

Meisnerová a Mgr. Šárka Vacková. Byl připraven dotazník, který se zaměřil na doprovázející 

učitelky dětí MŠ na dni gramotnosti. Cílem bylo pomoci učitelkám najít momenty 

učení/pochopení dětí pod vedením lektorů. Skupina prodiskutovala, jak práci s dotazníkem 

vylepšit do příští akce. Padly nápady např.: desky a tužka k vyplnění dotazníku, dala by se udělat 

sportovní chvilka pro děti, aby měly učitelky čas na zpětnou vazbu, oddělit dotazník od zpětné 

vazby – alespoň vizuálně. Další důležitá otázka je, čím chceme inspirovat učitele. Dodat 

dotazník předem, udělat prostor pro vlastní poznámky atd. 

Dále vyvstala otázka, jak dále zachovat tuto úspěšnou akci i do budoucna (bez finanční 

podpory projektu MAP), členové pracovní skupiny navrhovali různé alternativy, jak akci 

uskutečnit pouze v rámci spolupráce aktérů ve vzdělávání v území (např.: navržena místa 

konání, která by se střídala a tím by se zapojila většina MŠ z území, vlastní doprava, občerstvení 

apod.).  
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4) Zhodnocení projektu MAP II (příprava na další období) 

Wilkeová, DiS. seznámila členy PS s dalším bodem jednání, který se zaměřuje na zhodnocení 

projektu MAP II a tím se připraví na budoucí realizaci úspěšných aktivit i do budoucna. Členům 

se položily 3 otázky („Co jsme udělali, realizovali?, Co se nám povedlo?, Co chceme zachovat?“), 

na které odpovídali. Tyto odpovědi se zapsaly na flipchart a vedla se diskuse k jednotlivým 

odpovědím.  

5) Informace o projektu – aktivity projektu, Roční akční plán 

Paní Wilkeová představila Roční akční plán na rok 2021, kde jsou aktivity, které se uskutečnily 

a dále ještě uskuteční v roce 2021. Dále představila Akční plán do roku 2022. U obou 

dokumentů je třeba udělat aktualizaci aktivit, takže společně s představením aktivit vyzvala 

paní Wilkeová členy PS k doplnění. Členové PS prošli aktivity a byla provedena aktualizace. 

6) Různé + společná diskuse 

Členové PS využili chvíle s paní Kupčákovou, kdy diskutovali nad pomůckami do hodin 

matematiky a geometrie.  

7) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro matematickou 

gramotnost 

Možnost přizvání paní Kupčákové i na další případné schůzky (s ukázkou pomůcek a 

novinek v matematické gramotnosti).  

8) Ukončení  

Wilkeová, DiS. poděkovala přítomným za účast na jednání a ukončila jej v 17:00. Zvláštní 

poděkování paní Kupčákové za spolupráci a účast na dosavadních setkáních pracovní skupiny 

pro matematickou gramotnost. Další termín setkání byl stanoven na začátek prosince 2021. 

Účastníci obdrží pozvánku s programem setkání v časovém předstihu. 
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V Broumově dne 2. 11. 2021 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Meisnerová 

Zápis ověřila: Lenka Wilkeová, DiS. 
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