
 

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 (13) 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, 

dne 23. 2. 2021 

MAS Region Pošembeří o.p.s., nám. Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 

on-line setkání 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Děkanová Andrea (ZŠ Žitomířská), Pačesová Linda (Dokolečka z.s.), Šebestová Marcela (ZŠ 

Poříčany), Vokřálová Olga (ZŠ Tuklaty), Vomáčková Irena (ZŠ Tyršova), celkem zastoupeno 5 

škol. 

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

Odborná poradkyně: Rákosníková Gabriela 

Omluveni: Horová Jarmila (ZŠ Poříčany), Kupcová Olga (ZŠ Tyršova), Šindelářová Orleana (ZŠaPrŠ ČB)  

 

Program: 

1) Informace o aktualitách z projektu Sdílené radosti a strasti škol III 

2) Aktuality od účastníků 

3) Pokračování práce na společném projektu „Matematická hra“, odborný garant Mgr. Gabriela 

Rákosníková 

4) Závěr, další postup 

 

Ad 1) Zahájení, přivítání, Informace o aktualitách z projektu Sdílené radosti a strasti škol III   

Gabriela Vraj přivítala účastníky setkání Pracovní skupiny, poděkovala za účast a sdělila téma setkání PS. 

O chystaných akcích a aktivitách v rámci projektu je pravidelně informováno na webu projektu 

https://skoly-orp-cb.eu/  

23.3.2021 od 14:15-
16:15 hod. 

Setkání Pracovní skupiny pro 
čtenářskou gramotnost 

MAS Pošembeří, o.p.s. nebo on-line 

20.4.2021 od 14:15-
16:15 hod. 

Setkání Pracovní skupiny pro 
čtenářskou gramotnost 

MAS Pošembeří, o.p.s. nebo on-line 

 
 
Ad 2) Aktuality účastníků 
Účastníci sdíleli aktuální zkušenosti především z distanční výuky. 
 

Ad 3) Společný projekt „Matematická hra“, odborný garant Mgr. Gabriela Rákosníková 

Gabriela Rákosníková převzala slovo a navázala na předchozí setkání PS, které se zabývalo společným 
projektem „Matematická hra“. Dnešním setkání je věnováno práci na společném projektu „Matematická 
hra“ a určení souvisejících aktivit např.:  

https://skoly-orp-cb.eu/
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• Příprava letáku s jasnými pokyny, co kdo má udělat, přihláška, aj.  

• Motivace žáků 

• Sdílení nápadů -  https://padlet.com/gabicurie/Bookmarks 

• Název hry  

 

Nápady z minulého setkání:  

• Uspořádání matematického jarmarku s „prodejními stánky“ s úkoly - např. postav stavbu z 20 
krychlí. Za splnění úkolu odměna v podobě „tvrdé českobrodské měně“  

• Vedle stanovišť s úkoly existují stanoviště, kde získané peníze je možné směnit za zážitek či 
drobnou odměnu. 

• Každá zapojená třída připraví nějaký námět na stanoviště, nutné mít variantní zadání pro různé 
věkové kategorie  

• Zapojení tříd je dobrovolné na základě on-line přihlášky 

• Náměty vychází od dětí, program na stanovišti koordinuje učitel/ka, míra intervence učitele/ky je 
závislá na věku dětí. Učitel/ka zadává popis na sdílený disk  

• Z důvodu současné epidemiologické situace Je nutné připravit i on-line variantu 

 

Nové nápady z Padletu na znění letáku:  

• Splníš, vyděláš! Další stánky nabídnou možnosti vydělané zlaťáky proměnit v zábavu! Připravte 
se svou třídou náměty na aktivity, abyste se mohli zúčastnit. 

• Vydělané peníze utratit v e-shopu? (paní Pačesová nabízí pomoc). 

• Umíš počítat? Máš nápady na úlohy? Staň se se svou třídou pořadatelem Matematického 
jarmarku Českobrodska. Připravte do konce března matematickou úlohu pro zvídavé děti a 
přihlaste se. 

• Matematický jarmark: Chceš se i ty se svou třídou stát pořadatelem? Jaké to má výhody? Můžeš 
si vydělat pro svou třídu nějaké "peníze" a ty pak utratit u konkurence :) Co je potřeba udělat? 
1) Připravte si, co byste mohli prodávat ostatním. 
2) Vymyslete, jakou matematickou aktivitou si ostatní účastníci jarmarku mohou u vás vydělat. 
To zní jednoduše, ne? Už máš nápad? Přihlas se do 31.3.! 

• Připravte s dětmi stanoviště společné hry pro všechny zapojené školy. Najděte způsob, jak 
přiblížit matematiku či finanční gramotnost v běžném životě. Vytvořte námět, pomůcky 
a rozhodněte se, pro které třídy je hra vhodná.  

 

Odsouhlasená hesla na leták:  

• Umíš počítat? Máš nápad? 

• Název – „Matematický jarmark Českobrodska“ 

• Staň se svou třídou součástí „Matematického jarmarku Českobrodska“. 

• Připravte se svou třídou náměty na matematické aktivity a přihlaste se. 

• Do 31.3.2021 uzávěrka přihlášek škola nebo třída. 

• Odevzdání úkolů do 15.5.2021 

• Splníš, vyděláš! 

 

Leták připraví Veronika Svěcená, zajistí grafickou úpravu a zašle k posouzení G. Rákosníkové a následně 
členům PS k připomínkám.  

 

https://padlet.com/gabicurie/Bookmarks
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Ad 4) Závěr, další postup 
Příští setkání bude 23. března 2021 od 14:15 hod. Pozvánky budou zaslány e-mailem.  
V případě, že se pracovní skupina z důvodu hygienických nařízení neuskuteční prezenčně, je možné se 
připojit ve skupině on-line, a to přes Meet. V takovémto případě by byl odkaz zaslán před setkáním na 
email. 
 
Děkujeme všem za účast a zájem o zapojení do Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost.  
 
Zapsala: Gabriela Vraj 
  
 
V Českém Brodě 23. 2. 2021 
 
 
 
 
Přílohy:  

 


