
 

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 matematickou gramotnost  

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, 

26. 11. 2019,  

Oranžová zahrada, Husovo náměstí 78, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Děkanová Andrea, Kaiferová Petra (ZŠ Žitomířská), Šindelářová Orleana (ZŠaPrŠ ČB), 

Vokřálová Olga (ZŠ Tuklaty), Vomáčková Irena (ZŠ Tyršova), celkem zastoupeny 4 ZŠ. 

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

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

Odborná poradkyně: Rákosníková Gabriela 

Omluveni: Horová Jarmila (ZŠ Poříčany), Kupcová Olga (ZŠ Tyršova), Matějková Olga (ZŠ Tuklaty), 

Mertlíková Jana (ZŠ TGM Poříčany), Urbanová Gabriela (obě ZŠ Tuklaty), 

Program: 

1. Zahájení, přivítání 

2. Informace – aktuality o projektu Sdílené radosti a strasti škol III 

3. Využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) 

4. Další postup, ukončení setkání,  

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

Jiřina Soukupová přivítala účastníky setkání Pracovních skupin a informovala o chystaných akcích v rámci 

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

Středa 27. 11. 2019 
14:00 – 16:00 

Pracovní skupina pro sdílení zkušeností 
s výukou cizích jazyků 

Český Brod, Oranžová 
Zahrada 

Pátek 29. 11.2019 
9:00 – 11:00 

Pracovní skupina pro financování Český Brod, kavárna 
Madona 

Každé pondělí  
od 14 a od 15 hod. 

Seminář Zdravotní cvičení pro pedagogy s 
Lenkou Krutskou 

Český Brod, Oranžová 
Zahrada 

Každé úterý  
od 15 a od 16 hod. 

Čtenářská příprava dětí na Českobrodsku PPP Český Brod 

Každá středa  
od 16:15 a 18:00 

Setkání a povídání rodičů mladších a 
starších dětí s psycholožkou Mgr. Kecovou   

PPP Český Brod 

Středa 4. 12. 2019 
14:30 – 16:00 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti (ZŠ) Kavárna U Madony 

Úterý 10. 12. 2019 
8:00 – 16:00 

Mgr. Michaela Veselá – právo ve školství  
 

Říčany  

https://skoly-orp-cb.eu/
https://skoly-orp-cb.eu/pracovni-skupina-pro-sdileni-zkusenosti-s-vyukou-cizich-jazyku-2/
https://skoly-orp-cb.eu/pracovni-skupina-pro-sdileni-zkusenosti-s-vyukou-cizich-jazyku-2/
https://skoly-orp-cb.eu/pracovni-skupina-pro-financovani-8/
https://skoly-orp-cb.eu/zdravotni-cviceni-v-oranzove-zahrade-prakticky-workshop-pro-kazdeho-2/
http://krutska.cz/
https://skoly-orp-cb.eu/trenink-jazykovych-schopnosti-podle-prof-elkonina-aneb-ctenarska-priprava-deti-na-ceskobrodsku-2/
https://skoly-orp-cb.eu/7-podzimnich-caju-o-malych-detech-a-zivote-s-nimi/
https://skoly-orp-cb.eu/9-x-kafe-o-detech-vychove-a-rodicovstvi/
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Každé pondělí  
14:00 – 15:00, 15:00 – 16:00 

Seminář zdravotní cvičení pro pedagogy  
(do 6./13. 1. 2020) 

Český Brod, Oranžová 
Zahrada 

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

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

PPP Český Brod 

Každá středa  
18:00 – 20:00 

Setkání rodičů s psycholožkou Mgr. Kecovou  
(9 x KAFE – do konce 11/2019) 

PPP Český Brod 

Ad 3.  Využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) 
 

Skupina sdílela zkušenosti s použitím technologií v hodinách: 

 Na ZŠ a PrŠ má paní učitelka úspěch s použitím fotek a především příběhu ze života. Vloží je do 

prezentace, kde jsou vypsány příklady, které jsou na dalším obrázku efektně doplněny o 

výsledky.  

 

 Tablety nemá každá škola. Pokud ano, osvědčila se pojízdná skříňka, kde jsou veškeré tablety i 

s příslušenstvím jako jsou nabíječky. Nutno zajistit dopředu programy a samozřejmě připojení na 

internet  

 

  Párová výuka – praktická škola…..dle slov p. učitelky je důležité „POSLOUCHAT DĚTI“ to je pro 

učitele ta nejlepší zpětná vazba. Výhodou tandemové výuky je už příprava, víc nápadů ze dvou 

pohledů, ale i výuka je zajímavější.   

 Paní učitelka předvedla hodinu „Učíme se navzájem“ – příběh – prase Oleandra- žáci pak počítali 

dle vyprávěného příběhu (láhev, sud, převody jednotek) 

 Web-  https://gramotnosti.pro/ 

 Webinář – p. Koten – přínosné 

 Aktivita na písemné odčítání (věž, domeček) 

 Zadám 4 čísla, poskládám je do nejvyššího možného čísla od kterého odečtu nejmenší číslo a 

postupuji stejně s výsledkem. Kontrolu tohoto příkladu je možné udělat skupinově. Jde o to 

vypozorovat systém, později vycházejí stéle stejná čísla. 

 HMAT – webinář – pan Chrobák-začátek hodiny připravují děti – příprava 10 min. 

 sdílení zkušeností s web. portály 

Příručka ke stažení:  

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=9361&view=1947 

Esej  

https://medium.com/edtech-kisk/digit%C3%A1ln%C3%AD-a-informa%C4%8Dn%C3%AD-technologie-v-

%C4%8Desk%C3%A9m-%C5%A1kolstv%C3%AD-d9d51d2ecca4 

Dumy ke stažení : 

http://www.veskole.cz/ 

https://gramotnosti.pro/
https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=9361&view=1947
https://medium.com/edtech-kisk/digit%C3%A1ln%C3%AD-a-informa%C4%8Dn%C3%AD-technologie-v-%C4%8Desk%C3%A9m-%C5%A1kolstv%C3%AD-d9d51d2ecca4
https://medium.com/edtech-kisk/digit%C3%A1ln%C3%AD-a-informa%C4%8Dn%C3%AD-technologie-v-%C4%8Desk%C3%A9m-%C5%A1kolstv%C3%AD-d9d51d2ecca4
http://www.veskole.cz/
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http://dumy.cz/material/159073-vyukovy-software-smart-notebook 

 

Matematika: 

 

https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/ 

https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-2-trida 

 

https://skolakov.eu/matematika-2-trida 

 

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php 

 

https://www.umimematiku.cz/ 

 

https://www.matika.in/cs/ 

 

4. Diskuse: 

 

Příklady dobré praxe: 

Několik sad papírových kartiček – příklad, výsledek, zlomek, římské číslo. 

Myslím si číslo…hra 

Pexeso v matematice 

Digit 

Učebnice neučebnice-fyzika 

Pracovní sešity-Matýskova matematika 

Videa na youtube-výklad látky 

ZŠ MŠ Na Beránku-výukové materiály-matematické hry 

Kvízy – zjistit na příště odkaz! 

http://dumy.cz/material/159073-vyukovy-software-smart-notebook
https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/
https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-2-trida
https://skolakov.eu/matematika-2-trida
http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
https://www.umimematiku.cz/
https://www.matika.in/cs/
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Ad 5: Další postup, ukončení setkání  

Příští setkání PS MG bude předem oznámeno po domluvě s panem ředitlem ZŠ Žitomířská Mgr. Slavíkem 

– Úniková hra  

 

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

 

Zapsala: Veronika Svěcená, Gabriela Rákosníková, Jiřina Soukupová,  

 

V Českém Brodě 2. 12. 2019 

 


