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Pracovní skupina pro matematickou gramotnost  

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, 

18. 02. 2019,  

Oranžová zahrada, Husovo náměstí 78, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Horová Jarmila, Mertlíková Jana (obě ZŠ TGM Poříčany), Kaiferová Petra (ZŠ Žitomířská), 

Šindelářová Orleana (ZŠaPrŠ ČB), Vokřálová Olga (ZŠ Tuklaty), celkem zastoupeny 4 ZŠ. 

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

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

Odborná poradkyně: Rákosníková Gabriela 

Omluveni: Děkanová Andrea (ZŠ Žitomířská), Kupcová Olga, Vomáčková Irena (obě ZŠ Tyršova). 

Program: 

1. Aktuality projektu Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod III vč. webové stránky projektu 
https://skoly-orp-cb.eu/ 

2. Aktuality od účastníků 
3. Prostorová představivost, odborné vedení Mgr. Gabriela Rákosníková 
4. Závěr, další postup 

Ad 1 - 2. Zahájení, přivítání, informace o aktualitách v rámci projektu Sdílené radosti a strasti III  

Jiřina Soukupová přivítala účastníky setkání Pracovní skupiny a informovala o chystaných akcích v rámci 

projektu. O všech aktivitách je pravidelně informováno na webu projektu https://skoly-orp-cb.eu/ 

Čtvrtek 20. 2. 2020  
8:30 – 17:00  

Konference pro úspěch našich 
škol – pořádá MAP Říčany více 
zde  

Říčany, KC Labuť  

Čtvrtek 20. 2. 2020  
15:30 - 17:00  

Setkání asistentů  PPP Český Brod 

Pondělí 23. 3.2020  
17:30 – 20.00  

Inspirativní kavárna s MUDr. 
Martinem Stránským – Vliv 
technologií na lidský mozek, 
aneb hrozí lidstvu digitální 
demence?  

Český Brod, KD Svět  

Čtvrtek 2. 4. 2020  Setkání asistentů  
Český Brod, nám. Arnošta z 
Pardubic, kancelář Regionu 
Pošembeří  

https://skoly-orp-cb.eu/
https://skoly-orp-cb.eu/
https://www.map-ricany.cz/spolecne-pro-uspech-nasich-skol/
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Úterý 7. 4. 2020  
14:00 – 16:00  

Pracovní skupina – čtenářská 
gramotnost  

Český Brod, Oranžová 
Zahrada  

Čtvrtek 4. 6. 2020  Setkání asistentů  
Český Brod, nám. Arnošta z 
Pardubic, kancelář Regionu 
Pošembeří  

Každé úterý  
15.00-16:00, 16:00-17:00  

Skupina tréninku 
fonematického uvědomování 
dle prof. Elkonina s Mgr. 
Miškovskou  

PPP Český Brod  

Dále sdělila předběžné informace k Letní škole pedagogů. LŠP se bude konat v týdnu od 17. srpna 2020, 

bude v  prostorách SOŠ v Liblicích a bude zde i možnost spaní. Nejdéle v březnu bude rozeslán program 

na LŠP a spuštěn systém on-line přihlášky. 

 

Ad 3.  Prostorová představivost, odborné vedení Mgr. Gabriela Rákosníková. 
 

Gabriela Rákosníková téma zahájila společným brainstormingem nad myšlenkovou mapou k tématu (viz. 

příloha číslo 1): Prostorová představivost. Účastníci do mapy vložili vše, co je k tématu napadlo. 

Následovala samostatná práce, kdy členové PS pracovali metodou V-CH-D, vkládali do tabulky, co o daném 

tématu vědí a co by se potřebovali dozvědět. Tato metoda se dá použít i v jiných hodinách (matematiky, 

přírodovědy, atd.) s dětmi. Vhodné je nechat děti pracovat nejdříve ve dvojicích, kdy se vyjádří k tématu, 

co vědí a co by se následně potřebovaly dozvědět, aby tématu rozuměly. Poté sdílejí své poznatky v širší 

skupině a následně s celou pracovní skupinou.  

Prostorovou představivost můžeme také rozvíjet:  

- při výtvarné výchově, 

- při pracovní výchově (možnost si na tvar sáhnout), 

- počítačové programy – Minecraft (stavění kostek), které je populární mezi dětmi, 

- učit se číst v mapách, 

- aj.  

Prostorová představivost souvisí i intelektem a nadáním, ne každý má vlohy a ne v každém se to dá 

rozvíjet stejně.  

Tipy na knihy, které se věnují tématu:  

• H-MAT – ProF. RNDr. Hejný, CSc. 

• J. Perný – Tvořivostí k rozvojové představivosti 

• J. Vaňková, H. Lišková – Sedm matematických příběhů pro Aničku, Filipa, Matýska 

Lze naučit Prostorovou představivost v matematice? Tématu se věnují D. Jirotková, Kuřina, Hejný viz. 

příloha č. 2.  
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Následovala prezentace viz. příloha č. 3: 

• téma: Prostředí dětský park – Hejného metoda, od Hany Novákové z Dokolečka z.s.  

• téma: Prostředí krychlových staveb, Linda Pačesová z Dokolečka z.s. 

Ad 4: Další postup, ukončení setkání  

Příští setkání PS MG bude 28. 04. 2020, pozvánka bude zaslána. Setkání bude pokračovat tématem 

Prostorová představivost. Na setkání je třeba si přinést jakékoliv pomůcky a připravit si prezentaci práce 

s pomůckami, ukázat, jak je s nimi pracováno v hodinách. Následně vznikne sborník nápadů k využití do 

vyučování.  

 

 

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

 

Zapsala: Gabriela Vraj, Jiřina Soukupová, Gabriela Rákosníková  

V Českém Brodě 18. 02. 2020 

 

 

Přílohy:  

1) Myšlenková mapa 

2) Prostorová představivost – trocha teorie  

3) Prezentace Dokolečka z.s. (Prostředí dětský park a Prostředí dětských staveb) 
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Příloha č. 1 – Myšlenková mapa 

 


