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ZÁPIS 
 

z pracovní skupiny Matematická gramotnost 
v rámci projektu „Naše škola – naše radost II“  

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009726 

 
Datum a čas: 25. 9. 2018 od 15:00 hodin 
Místo setkání: Zasedací místnost kanceláře MAS VaS, nad restaurací Retro,  

Masarykovo nám. 650, Vizovice 
  
Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Volba předsedy PS 
3. Seznámení s Klíčovými aktivitami v oblasti MG 
4. Situace v jednotlivých školách v oblasti MG 
5. Diskuse 

 
 
1. Zahájení a úvodní slovo 

Úvodní slovo a přivítání se ujala hlavní manažerka projektu, Ing. Renata Bednářová a             
poděkovala přítomným za spolupráci. Společně s věcným manažerem vysvětlila cíle MAP a            
představila jeho obsah. Následně byla představena práce pracovní skupiny, která spočívá v            
identifikaci problémových oblastí spojených s matematickou gramotností, prioritizace        
možných cílů a řešení. Další důležitou částí pracovní skupiny je diskuze a předávání             
zkušeností se zapojením IT do výuky a práce s dětmi/žáky s podpůrnými opatřeními a              
dětmi/žáky s nadáním. 
 

2. Volba předsedy PS 
Všichni přítomní byli vyzváni k představení a jejich zájmu v oblasti vzdělávání a jejich              
očekáváním od této pracovní skupiny. Předsedou PS byl zvolen učitel fyziky ZŠ Vizovice,             
Ing. Jiří Friedl. 
 
3. Seznámení s Klíčovými aktivitami v oblasti MG 
Ing. Bednářová připomněla, že cílem Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti je            
výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k             
rozvoji gramotnosti (a s tím souvisejících pregramotností) a k rozvoji potenciálu každého            
žáka. Nedílnou součástí práce této Pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti            
a využívání ICT ve vzdělávání. Implementační manažerka MAP, Bc. Alena Rasochová           
představila přítomným naplánované aktivity v rámci implementace, které byly definovány již           
při podání Žádosti o podporu. 
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4. Situace v jednotlivých školách v oblasti MG 
Následovalo představení situace v dané oblasti na jednotlivých školách z nichž zástupci            
pochází. Byla zhodnocena situace v mateřských školách a představeny běžné způsoby jak            
rozšiřovat matematickou pregramotnost a jak připravují děti na základní školní docházku.           
Následně zástupci základních škol zhodnotili systém a přístupy ve výuce matematiky a na co              
by bylo třeba více dávat důraz. Všichni přítomní se shodli na tom, že je nutno zapracovat na                 
zlepšení zpětné vazby mezi ZŠ vzhledem k MŠ - na zhodnocení dosažené úrovně vědomostí a               
znalostí žáků a na identifikaci témat k procvičování s předškoláky a zároveň upozornili na              
nutnost širší komunikace s rodiči. 
 
5. Diskuse 
V závěru jednání proběhla diskuze nad metodou Hejného ve výuce matematiky na ZŠ a              
odmítavým přístupem ze strany rodičů k této metodě. Dále byl diskutován problém s             
pochopením zadávaných matematických úkolů a slovních úloh a mezipředmětové propojení s           
čtenářskou gramotností a možnostmi realizace aktivit na podporu MG, např. čtení žáků dětem             
v MŠ, vytváření didaktických materiálů aj. V souvislosti s problematikou MG bylo            
diskutováno také téma finanční gramotnosti. Přítomní pedagogové se shodli na potřebě           
setkávání a výměny zkušeností.  
Přítomní členové PS se domluvili na termínu dalšího setkání, které bude v úterý 4. 12. 2018 v 
15:30 hodin. 
Následně manažeři poděkovali přítomným za spolupráci a jednání ukončili. 
 
 
Zapsal: Ing. Ondřej Štach 
 
 

 


