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Zápis z pracovní skupiny
pro matematickou gramotnost
Identifikace pracovní skupiny
Datum jednání

28. 04. 2022

Čas zahájení jednání

15:00

Místo konání

Městská knihovna v Broumově, oddělení pro
děti

Program jednání:
1) Zahájení, seznámení s programem setkání
2) Představení členů pracovní skupiny
3) Identifikace místních lídrů v oblasti matematické gramotnosti
4) Seznámení s činností a stanovení cílů pracovní skupiny v MAP III
5) Navržení aktivit spolupráce v oblasti matematické gramotnosti (Akční plán, SWOT
analýza, stanovení priorit v oblasti MG a rozvoje potenciálu každého žáka)
6) Různé a společná diskuse
7) 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.
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Zapisovatelkou zápisu z pracovní skupiny byla navržena Mgr. Michaela Meisnerová a jako
ověřovatelka zápisu byla navržena Lenka Wilkeová DiS.

2) Představení členů pracovní skupiny
Bylo představeno složení členů pracovní skupiny, které zůstalo v podobném duchu jako bylo
doposud (v projektu MAP II). Několik členů PS se omluvilo a odmítlo členství. Vyvstala tedy
otázka i na budoucí setkání, koho by bylo možné ještě do PS zapojit.

3) Identifikace místních lídrů v oblasti matematické gramotnosti
Lenka Wilkeová DiS. informovala přítomné členy o potřebě identifikace místních lídrů
v oblasti matematické gramotnosti, navrhla jako místní lídry Mgr. Šárku Vackovou, učitelku
matematiky na 2. stupni ZŠ Teplice nad Metují a Mgr. Michaelu Meisnerovou, učitelku na 1.
stupni ZŠ Martínkovice. Členové skupiny návrh jednohlasně podpořili, nikdo neměl námitky.

4) Seznámení s činností a stanovení cílů pracovní skupiny v MAP III
Lenka Wilkeová, DiS. seznámila přítomné s předpokládanou činností a cíli pracovní skupiny
v projektu MAP III.

5) Navržení aktivit spolupráce v oblasti matematické gramotnosti
(Akční plán, SWOT analýza, stanovení priorit v oblasti MG a
rozvoje potenciálu každého žáka)
Skupina si stanovila prioritní aktivity, které se již dříve osvědčily a bude je průběžně
realizovat podle chodu školního roku a také finančních možností. Akce, které by chtěla pracovní
skupina zachovat jsou např.: Den gramotnosti, akce mezi MŠ a ZŠ – piškvorky a jiné hry,
vzdělávací akce a další rozšiřování vzájemné spolupráce škol v regionu.

Následně proběhla diskuse a úprava SWOT analýzy.
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6) Různé a společná diskuse
Během společné diskuse vyplynulo, že dalším tématem pro sdílení dobrých zkušeností by
mohlo být téma motivace žáků v hodinách matematiky – tedy vysvětlení, proč je dané téma
důležité.
Probrala se také tématika uprchlické krize, která se v tuto chvíli úplně nedotýká matematické
gramotnosti žáků našeho regionu. Všichni očekávají, zda nějaké změny přinese další školní rok.

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

V Broumově dne 5. 5. 2022
Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Meisnerová
Zápis ověřila: Lenka Wilkeová, DiS.

