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Pracovní skupina pro matematickou gramotnost (12) 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, 

dne 12. 1. 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), Šindelářová Orleana (ZŠaPrŠ ČB), Vokřálová Olga (ZŠ Tuklaty), Vomáčková Irena (ZŠ 

Tyršova), celkem zastoupeno 6 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), Nováková Hana (Dokolečka z.s.) 

 

Program: 

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

2) Aktuality od účastníků 

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

4) Závěr, další postup 

 

Ad 1) Zahájení, přivítání, Aktuality projektu Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod III vč. webové 

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

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/. 

9.2.2021 od 14:15-
16:15 hod. 

Setkání Pracovní skupiny pro 
čtenářskou gramotnost 

MAS Pošembeří, o.p.s. nebo on-line 

23.2.2021 od 14:15 – 
16:15 hod. 

Setkání Pracovní skupiny pro 
matematickou 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 

Paní Soukupová na předchozím jednání rozdala účastníkům hru „Peníze a nebo život“, která se zaměřuje 
na posílení finanční gramotnosti u dětí. Zároveň představila účastníkům společný projekt pro třídní 
kolektivy základních škol z Českobrodska - „KNIHA INSPIROVANÁ ČESKOBRODSKEM“ (leták viz příloha č. 1 

https://skoly-orp-cb.eu/
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zápisu), a to v rámci pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost.  

Navrhla, že by se kromě tohoto projektu mohlo uskutečnit i podobné setkání žáků našich škol, které by 
hravou formou rozvíjelo i matematickou gramotnost. Účastnici se připojili k návrhu. Předaná hra může 
sloužit jako inspirace např. ke klání o titul „Stratég rodinných financí“ pro kolektivy škol. Přesný název 
a podmínky budou předmětem dnešního jednání pracovní skupiny. Ukončení aktivity by bylo vhodné 
v červnu 2021. Další nápad je vytvořit Českobrodské bankovky, které by se ve hře mohly použít.  

Paní Rákosníková vyzvala účastníky, aby sdíleli své zkušenosti s deskovou hrou. V rámci přípravy na 
jednání měli účastnici:  

• vyzkoušet hru, inspirovat se 

• vlastní úkoly pro hru 

• harmonogram (třídní kolo?, školní kolo?, finále) 

• časový rozsah 

• věkové zaměření 

• velikost zapojených týmů 

• motivační ceny mimo titulu (např. výlet do iQ LANDIE, vstupenka na festival, setkání)   

 

Následně G. Rákosníková zpřístupnila https://padlet.com/gabicurie/Bookmarks kam účastníci 
zapisovali své postřehy a zkušenosti s hrou:   

• Hra mi připadala složitá, v návodu je od 12let. Dcera 17, já a bylo to pro nás obtížné ... 

• Nejsem si jistá využitím v projektu, doufám, že mě přesvědčíte. 

• My jsme také nebyli úplně úspěšní. Myslím, že je to relativně složité. Pro soutěž ve škole bych 
volila jednodušší variantu. 

• Náš první pokus skončil u čtení návodu. Raději jsme si zahráli hru, co již známe. Druhý pokus vyšel. 
Hrála jsem s 16 a 18 letou dcerou. Téma je tak úplně nenadchlo, ale z mého pohledu je přínosné 
a během hry jsem je "poučila", jak některé věci ve finančním světě fungují. K opakovanému hraní 
jsem je ještě nepřemluvila. Určitě by bylo fajn do hry více proniknout. 

• Pro soutěž ve škole bych volila jednodušší variantu.  

• První pokus nevyšel, druhý pokus vyšel.  

• Téma děti tak úplně nenadchlo, …. 

• Návod má 10 stran, je to poměrně složité.  

• My jsme také nebyli úplně úspěšní, je to relativně složité.  

• Teprve v 8. třídě bývá volitelný předmět „Finanční gramotnost“, ale protože je online výuka, tak 
ani tento předmět se nyní nevyučuje. Děti nevědí, jak funguje spoření a investice. 

Jiřina Soukupová - cílem dnešní schůzky má být domluvit pravidla setkání třídních kolektivů na 
projektovém dni věnovaném rozvoji matematické či finanční gramotnosti, který může být VOLNĚ 
inspirovaný touto hrou. 

Gabriela Rákosníková - musíme se nyní rozhodnout, zda je hra pro tento projekt přínosná.  

Účastnice se shodly, že hra je moc složitá, nejlepší bude vymyslet něco jednoduššího. 

G. Rákosníková na základě zkušeností s hrou „Peníze a nebo život“ navrhla, aby členové PS dali jiný návrh, 
jak se zhostit rozvoje matematické gramotnosti na projektovém dni. 

Náměty: 

• Paní Vokřálová se s dětmi účastnila hry Rangers, kterou organizovali skauti. Ukazovala 
propracovaně, jak funguje systém peněz v životě. Je vhodná pro 4.-5. třídu, byla výborná, cca 
na 4 hodiny. Děti se nejprve registrovaly se na Úřadu práce, dostaly tip, kam mohou jít 

https://padlet.com/gabicurie/Bookmarks
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pracovat. Banka poskytovala vydělané peníze, v jiném stánku se pracovalo. Povinností bylo 
též účastnit se veřejných služeb např. na záchrance. Na stanovišti popelářů, byly naházené 
odpadky na zem a děti musely posbírat a roztřídit odpadky, za to dostaly peníze, které    
bylo možné v bance na nějaký čas uložit a zúročit. Výdělek byl pokrácen o daně. Nešlo o 
vítězství, ale o hru samotnou.  
V obchůdcích nakupovaly věci pro osobní potřebu, ale mohly zakoupit i zážitek v relaxačním 
koutku. Reálně chodily a hrály. Bylo to venku, na dvě odpoledne a hrál, kdo přišel. Každý se 
účastnil, tak jak chtěl, koupil si, co chtěl. Věnoval tomu tolik času, kolik mohl a chtěl. 

• Paní Děkanová má vyzkoušenou aktivitu připrav občerstvení. Žáci 3. třídy museli z receptů 
zjistit, jaké ingredience budou potřebovat, odhadnut jejich celkovou cenu, poté z letáků zjistit 
kolik přibližně stojí, spočítat si předběžnou cenu, vyžádat si hotovost. Společně jsme se 
vypravili do obchodu, kde nakoupili, kontrolovali si ceny, vrácené peníze, po návratu 
občerstvení vytvořili a vyúčtovali nákup. Srovnali předpokládanou cenu se skutečnou. 
Odměnou bylo především výborné občerstvení.  

• hra v přírodě - zážitková hra - plnění matematických úkolů, každá škola by mohla připravit 
část.  

• hra na obchod, banku - každý kolektiv připraví obchod se vším všudy, včetně reklamy. 
Sestavení rozpočtu na zřízení obchodu z nějakých připravených materiálů? K tomu by se 
mohly využít speciální peníze našeho projektu (tvrdá českobrodská měna).  

• skupinky ve třídě mohou připravit svůj obchod - co budou prodávat a proč, určí si ceny, design 
obchodu – stánku, pak se vybere ten nejlepší ze třídy a ten postoupí do dalšího kola 

• každé kolo by mohla soutěžící dvojice dostat nějaké peníze dle toho, jaké se jim podaří získat 

povolání (hod kostkou), v každém kole by zároveň řešila nějakou životní situaci (bydlení, 

nákup něčeho). Bylo by na výběr, na co chce šetřit peníze, cíl si tedy určuje sama.  

• třídní kolektivy si pro sebe navzájem připraví úlohy k vyřešení - něco jako kvíz. 

• odměnou by byl nákup u jiných stánků. 

Jak budeme hru hodnotit? 

• u obchodu je to snadné, horší u té hry na "Život", tam je více kritérií … 

Motivační ceny- návrhy 

• pro druhý stupeň třeba právě ta hra Peníze a život? 

• poukázky na nákup odměny, díky níž by žáci využili své znalosti 

• nutno řádně promyslet 

• návrh na konzultaci s někým, kdo obdobnou akci již pořádal  

Velikost zapojených týmů 

• asi dobrovolné 

• ideální skupina 3 - 6 dětí 

Věk 

• jakýkoliv, zvládají už i prvostupňoví 

• 1. a 2. stupeň? 

• první stupeň 3. - 5. třída 

 

Třídní kolo: 

- skupinky ve třídě mohou připravit svůj „obchod“, nejlepší ze třídy postoupí do dalšího kola 
- rozdělit třídy na skupiny, nejlepší postupuje 
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Školní kolo: 

- přehlídka stánků z dané kategorie, výběr kdo postoupí 
- kolo v rámci ročníků, nejlepší z ročníku postupuje do meziročníkového klání 

 

Finále: 

- do finále posupuje jedna skupina ze školy za každou věkovou kategorii 
- rozsah - půldenní  
- místo v Českém Brodě  

• v areálu horní ZŠ  

• na Kutilce 

• v areálu nové budovy ZŠ za nemocnicí 

• SOŠ Liblice 

• nebo na Vrátkově 
 

Závěry 

1) Každá přihlášená třída si připraví jedno stanoviště, kde se vydělává a jedno, kde mohou utrácet za 
požitky. Pro větší děti by se dalo zakomponovat něco složitějšího např. že si na něco šetří (auto), 
platí pojištění apod.  

2) Náměty na zadání pro školy, jak je oslovit, zformulovat zadání pro školy doplňují členové PS do 
Padletu. https://padlet.com/gabicurie/Bookmarks 

3) Projekt končí koncem roku 2021. Ideálně by bylo vhodné projekt ukončit do konce června, 
protože od září budou mít jiné děti 

4) J. Soukupová – zjistí u grafičky, zda má prostor pro vytvoření podoby peněz pro matematickou 
hru, případně osloví pro spolupráci ZUŠ. RT bude centrální banka. 

Musíme počítat s tím, že PS pro čtenářskou gramotnost má také projekt a je možné, že žáci, po skončené 
online výuce budou mít ve školách menší prostor na úkoly „navíc“. To by nás však nemělo odradit, 
protože jde o zážitek a navíc se něco naučí, zážitkové učení je super.  

G. Rákosníková – na příštím setkání 23. února 2021 od 14:15 hod. v kanceláři MAS Region Pošembeří 
v Českém Brodě bude tématem pracovní skupiny:  

• Příprava letáku s jasnými pokyny, co kdo má udělat, přihláška, aj.  

• Motivace žáků. 

• Název hry 

 
Ad 4) Závěr, další postup 
Příští setkání bude 23. února 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: RT a Gabriela Rákosníková 
 
V Českém Brodě 12.1.2021 
 
Přílohy:  
1. Leták projektu „Kniha inspirovaná Českobrodskem“ 
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