
 

Aktivita je součásti projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je 

financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů 

vybraných obcí ORP Český Brod. 

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti 

Zápis z jednání, 10. 4. 2018,  

Oranžová zahrada, Husovo náměstí 78, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Děkanová Andrea (ZŠ Žitomířská), Kaiferová Petra (ZŠ Žitomířská), Kupcová Olga (ZŠ 

Tyršova), Milý Luboš (ZŠ Tuklaty), Pilc Jaromír (ZŠ Poříčany), Prossová Klára (ZŠ Přistoupim), 

Rusová Regina (ZŠ Poříčany), Šindelářová Orleana (ZŠ a PrŠ Český Brod) 

Ostatní: Nováková Hana (Dokolečka z.s.), Pačesová Linda (Dokolečka z.s.) 

Realizační tým projektu: Bauerová Alena, Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika, Vraj Gabriela 

Odborný poradce: Mgr. Rákosníková Gabriela 

Program: 

1) Zahájení, přivítání 

2) Informace o projektu Sdílené radosti a strasti škol ve správním obvodu ORP Český Brod 

3) Co napomáhá a co nepřispívá k rozvoji matematické gramotnosti 

4) Stanovení cílů a očekávání pro práci Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost 

5) Organizační záležitosti fungování Pracovní skupiny 

6) Ukončení setkání, další postup 

Ad 1. Zahájení, přivítání 

Na začátku setkání Alena Bauerová uvítala účastníky setkání Pracovní skupiny matematická gramotnost. 
Poté představila realizační tým projektu: Ing. Jiřinu Soukupovou, Bc. Veroniku Svěcenou a Bc. Gabrielu 
Vraj. Dále představila odborného hosta setkání Mgr. Gabrielu Rákosníkovou, bývalou učitelku ze ZŠ 
Kunratice, Nový PORG a dalších, nyní mentorku v ZŠ Čelákovice a též absolventku kurzů Čtením a psaním 
ke kritickému myšlení – RWCT (http://www.kritickemysleni.cz/facelift_index.php). Mgr. Rákosníkové též 
lektoruje jeden ze seminářů Letní školy pedagogů 2018, která je pořádána městem Český Brod v rámci 
projektu (http://skoly-orp-cb.eu/ctenarske-strategie-prakticka-dilna-vedena-metodami-rwct/).  

Ad 2. Informace o projektu Sdílené radosti a strasti škol ve správním obvodu ORP Český Brod 

Jiřina Soukupová informovala o projektu Sdílené radosti a strasti škol III (http://skoly-orp-cb.eu/), 

předcházejících projektech a jejich výstupech (přímá podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, 

pravidelná setkávání zástupců MŠ a ZŠ, vytvoření společného informačního webu škol, společné 

vzdělávání, Strategie rozvoje vzdělávání ve SO ORP Český Brod – tzv. LOS, Místní akční plán rozvoje 

výchovy a vzdělávání – tzv. MAP, a další). Současný projekt byl zahájen 1. 1. 2018 a bude probíhat do 31. 

12. 2021, tedy 4 roky. Jsou do něj zapojeny všechny ZŠ a MŠ ze správního obvodu ORP Český Brod, dále 

ZUŠ z Českého Brodu a další subjekty se vztahem k výchově a vzdělávání v regionu. Realizátorem 

http://www.kritickemysleni.cz/facelift_index.php
http://skoly-orp-cb.eu/ctenarske-strategie-prakticka-dilna-vedena-metodami-rwct/
http://skoly-orp-cb.eu/
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projektu je Město Český Brod (http://www.cesbrod.cz/), partnerem je Region Pošembeří o.p.s. 

(http://www.posemberi.cz/). 

Klíčovými aktivitami projektu jsou: 

 Pravidelná setkávání zástupců MŠ a ZŠ prostřednictvím vytvořených pěti pracovních skupin: 

o pro rozvoj čtenářské gramotnosti  

o pro rozvoj matematické gramotnosti 

o pro financování vzdělávání 

o pro předškolní vzdělávání  

o pro rovné příležitosti ve vzdělávání  

 Vzdělávání pedagogů (letní škola pedagogů, semináře, společná supervize) 

 Informování a zapojování veřejnosti (inspirativní kavárny pro rodiče) 

 Podpora managementu škol (např. právní servis pro školy) 

 Realizace naplánovaných aktivit MAP (např. pomoc s administrací projektů, sdílený intervenční 

psycholog) 

 Správa informačního webu k výchově a vzdělávání skoly-orp-cb.eu a vytvoření facebookového 

profilu 

J. Soukupová dále informovala o letošní Letní škole pedagogů (http://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-

pedagogu-2018/). Informace o Letní škole byly zaslány všem ředitelům škol 26. 3. Zájem o školu je velký 

a přihlášky byly uzavřeny již 11. 4. 2018. 

Poté proběhlo představení účastníků. Každý se představil a sdělil informace z jaké ZŠ je, o tom co 

konkrétně dělá a zda byl zapojen do projektu už v minulosti.  

Ad 3. Co napomáhá a co nepřispívá k rozvoji matematické gramotnosti 

Účastníci popisovali a vzájemně sdíleli zkušenosti s vlastní cestou k matematice. 

V plénu prodiskutovali a popsali, co matematickou gramotnost podporuje a co naopak k rozvoji této 

dovednosti nepřispívá. 

Problémy z hlediska matematické gramotnosti formulované účastníky: 

 Úroveň žáků v rámci jedné třídy je různá (vč. žáků se SVP), což ovlivňuje výuku, učitel nemůže 
zajistit adekvátní výuku pro všechny žáky. 

 „Osnovy“ stejné pro všechny žáky.  

 Málo prostoru pro vlastní nápady. 

 Přesycenost činnostmi (ŠVP) na 1. stupni. 

http://www.cesbrod.cz/
http://www.posemberi.cz/
file:///C:/Users/soukupova/AppData/Local/Temp/notes2423E6/PS_ČG_2018%200404%20_zápis%20(1).docx
http://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2018/
http://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2018/
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 Náplň předmětu „matematika“ v RVP/ŠVP zahrnuje řadu, zvláště pro nestudijní typy dětí, 
prakticky nevyužitelných prvků – děti to neumějí roztřídit z hlediska důležitosti. 

 Direktivní rozhodování vedení o metodách výuky.  

 Neznalost nových metod ze strany učitelů.  

 Finanční limity, které nutí k nákupu určitých výukových materiálů. Nedostatek financí na 
učebnice, pomůcky. 

 Chybí základní pomůcky i pomůcky reagující na nové potřeby (např. pro algoritmy) 

 Neznalost, resp. různé úrovně dětí v násobilce. 

 Srozumitelnost zadání – často velmi složitě formulované, překroucené věty apod.  

Co může, dle účastníků, pomoci rozvíjet matematickou gramotnost: 

 Dělené hodiny, které umožní učiteli více přizpůsobit úroveň výuky úrovni žáků. 

 Kvalitní učebnice – víceúrovňové úlohy.  

 Názorné pomůcky – základní i reagující na nové potřeby, pracovní listy, manuál. 

 Nechat větší prostor učiteli, aby mohl zvolit adekvátní metodu, postup, náplň činností. 

 Rozvíjet logické myšlení, mezipředmětové vztahy, prolínání, aby děti uměly to, co se 
v matematice učí, používat v praktickém životě. Použití příkladů na praktických ukázkách, 
neomezovat využití matematiky jen na matematiku. 

 Větší zaměření na algoritmy (algoritmus = opakovaná činnost, postup vedoucí k cíli). Aby žáci 
sami byli schopni nastavit postup vedoucí k cíli a aby byli schopni jej zopakovat. 

 Naučit děti třídit informace podle důležitosti, relevantnosti. 

 Srozumitelnější zadávání úloh. Rozvíjet schopnost dětí zadání rozumět, tudíž jejich čtenářskou 
gramotnost. 

 Vzdělávání učitelů, ukázky dobré praxe. Projekty. 
 

Předpokladem je, aby měl učitel matematiku rád. 

Byly také diskutovány různé metody, např. Milana Hejného (např.: https://zpravy.idnes.cz/hejneho-

metoda-prijimaci-zkousky-dq7-/domaci.aspx?c=A170630_110555_domaci_zt ) a Františka Kuřiny (např.: 

http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?ClanekID=213&PorZobr=1&PolozkaID=-1 ). 

Ad 4. Stanovení cílů a očekávání pro práci Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost 

Účastníci, každý sám za sebe, napsali cíle, ke kterým by měla Pracovní skupina pro čtenářskou 

gramotnost směřovat a očekávání od práce ve skupině. Sumarizace cílů a očekávání je uvedena v Příloze 

č. 1. Cíle budou projednány na dalším setkání pracovní skupiny a budou vybrány cíle pro další práci. 

Ad 5. Organizační záležitosti fungování Pracovní skupiny 

https://zpravy.idnes.cz/hejneho-metoda-prijimaci-zkousky-dq7-/domaci.aspx?c=A170630_110555_domaci_zt
https://zpravy.idnes.cz/hejneho-metoda-prijimaci-zkousky-dq7-/domaci.aspx?c=A170630_110555_domaci_zt
http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?ClanekID=213&PorZobr=1&PolozkaID=-1
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Pracovní skupina by se měla sejít minimálně 4x ročně. V rámci skupiny budou formulovány konkrétní cíle 

práce skupiny tak, aby bylo dosaženo hlavního cíle, a tím je rozvoj matematické gramotnosti. Členství 

v pracovních skupinách je otevřeno pro všechny školy v ORP ČB, je také možno přizvat odborníky 

z praxe. Práce ve skupině bude finančně ohodnocena (DPP).  

Kdo má zájem být členem Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, vyplní osobní dotazník, který 

bude podkladem pro DPP. Za práci ve skupině bude 1x ročně na konci roku vyplácena odměna. 

Nevyplněné informace z osobních dotazníků je třeba zaslat na email: vraj@posemberi. cz (např. číslo 

účtu, atd.). 

Byl projednán námět vytvoření podskupin pro 1. a 2. stupeň. Účastníci se shodli na tom, že chtějí, aby se 

setkávali společně, protože to považují za přínosnější z hlediska sdílení informací a zkušeností. Je možné 

přizvat i zástupce MŠ. Délka trvání cca 2 hodiny vyhovuje, úterý víceméně také. Pracovní skupiny má na 

starosti organizačně Pošembeří o.p.s. Skupina bude otevřená dalším zájemcům (může se účastnit i více 

učitelů z jedné školy) a bude možné přizvat na setkání odborníka k tématu – zmíněn byl např. pan 

Bezděk z MŠMT, který má co říci k algoritmům.  

Ad 6. Ukončení setkání, další postup 

Na závěr účastníci hodnotili toto 1. setkání pracovní skupiny. Výsledky jsou uvedeny v Příloze č. 2. 

Termín dalšího setkání pracovní skupiny byl stanoven na úterý 22. 5. 2018, opět od 14 – 16 hodin 

v Oranžové zahradě v Českém Brodě. 

Děkujeme všem za účast a zájem o zapojení do Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost.  

Seznam příloh:  

1. Sumarizace cílů a očekávání od Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost 

2. Hodnocení 1. setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost 

Zapsala: Gabriela Vraj a Alena Bauerová 

Ověřila: Jiřina Soukupová 

V Českém Brodě 17. dubna 2018 
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Příloha č. 1 

Cíle, které si účastníci stanovili pro práci v Pracovní skupině pro rozvoj 

matematické gramotnosti 

 Náměty na projekty – sdílení 

 Sdílení informací, zkušeností, nápadů 

 Výměna zkušeností 

 Výměna a sdílení zkušeností 

 Náměty na zpestření hodin, exkurze, odkazy na internetu 

 Výměna zkušeností z jiných škol … a stupňů vzdělávání … 

 Získat nové zkušenosti, nápady, metody a možnosti při výuce matematiky 

 Konkrétní návrhy na změny nutné z pozice vedení 

 Pokud se podaří zmírnit nároky na vědomosti v matematice v RVP, ŠVP, bude to skvělé 

 Do matematiky více prosadit jednoduché postupy, algoritmy, vývojové diagramy 

 Podpora dělených hodin matematiky  

 Cíl - zjednodušit zadání slovních úloh. Očekávání – společně vytvořit metody dosažení cílů. 

 Cíl: matematika pro praxi, ne jen pro matematiku. Očekávání: inspirace, sdílení. 

 Lepší výsledky žáků v matematice 
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Příloha č. 2 

Hodnocení setkání účastníky 

1. Účastníci byli vyzváni, aby ohodnotili setkání známkou jako ve škole, tedy 1 až 5, kdy 1 = nejlepší, 5 

= nejhorší. Všichni účastníci ohodnotili setkání známkou 1. 

2. Co se mi na setkání líbilo: 

 Možnost vyjádřit se, spolupráce, dobrá atmosféra 

 Atmosféra 

 Vedení lektorky a celková organizace 

 Setkání různých názorů, zkušeností 

 Výměna zkušeností, inspirace od ostatních 

 Komunikativnost, zajímavé nápady 

 Různorodost 

 Sestava kolektivu, upřímnost, sdílnost, názory 

 Vzájemná výměna názorů 

 Matika k praxi 

3. Co bych pro příští setkání zlepšila, doporučila: 

 Nic mě nenapadá 

 Dnes nic 

 Nic 4x  

 Komunikaci mezi členy skupiny 

 Část programu odděleně: 1. stupeň, 2. stupeň 

 Určitě nastane – práce v menších skupinách 

 


