
 

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 (15) 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, 

dne 15. 4. 2021 

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

a on-line setkání 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Děkanová Andrea (ZŠ Žitomířská), Vomáčková Irena (ZŠ Tyršova), Šindelářová Orleana (ZŠ 

a PrŠ ČB) celkem zastoupeny 3 školy. 

Ostatní: Pačesová Linda (Dokolečka z.s), 

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

Odborná poradkyně: Rákosníková Gabriela 

Omluveni: Horová Jarmila, Šebestová Marcela (ZŠ Poříčany), Kupcová Olga (ZŠ Tyršova), Vokřálová Olga 

(ZŠ Tuklaty),  

Program: 

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

2) Aktuality od účastníků 

3) Pokračování práce na společném projektu „Matematický jarmark“, 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 Pracovní skupiny a informovala o chystaných akcích v rámci 

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

20.4.2021 od 14:15 – 
16:15 hod.  

Setkání Pracovní skupiny pro 
čtenářskou gramotnost 

MAS Region Pošembeří o.p.s nebo on-line 

4.5.2021 od 14:15 – 
16:15 hod.  

Setkání Pracovní skupiny pro 
čtenářskou gramotnost 

MAS Region Pošembeří o.p.s nebo on-line 

13.5.2021 od 14:15 – 
16:15 hod. 

Setkání Pracovní skupiny pro 
matematickou gramotnost 

MAS Region Pošembeří o.p.s nebo on-line 

 
Je připravený program pro Letní školu pedagogů, která se letos bude konat v Kutné Hoře. V brzké době 
bude program uveřejněný na našem webu a od 9. 5. 2021 bude zpřístupněna přihláška.  

 
 

https://skoly-orp-cb.eu/
https://skoly-orp-cb.eu/
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Ad 2) Aktuality účastníků 
Účastníci sdíleli aktuální zkušenosti především z distanční výuky. Postupně se začínají otevírat školy, děti i 
učitelé se těší zpět do školy a na spolužáky. Problémy jsou hlavně s testováním žáků, kdy při pozitivním 
testu vzniká trauma pro dítě, které je pozitivně testováno a vyloučeno z kolektivu. Už se stalo, že pozitivní 
antigenní test byl následně vyvrácen PCR testem.  
 

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

Rákosníková 

Gabriela Rákosníková přivítala účastníky a zpřístupnila https://padlet.com/gabicurie/Bookmarks, kam 
účastníci mohou zapisovat své postřehy k projektu.  

Veronika Svěcená sdělila, že do projektu se zatím přihlásilo 5 tříd z Dokolečka (z.s.) a o účast má ještě 
zájem další škola.  

Problém s malým počtem přihlášených týmů může být v komunikaci, ale může být důsledkem aktuální 
situace, ukončování distančního vyučování a postupného otevírání škol.  

Členové PS se dohodli na následujícím:  

• posunout termín pro přihlašování do projektu do 30. 4. 2021, termín pro návrhy na matematické 
aktivity a odměny zůstává 15. 5. 2021, 

• vložit fotky zadání a výrobku do popisu projektu (V. Svěcená),  

• přidat aukci cen, které budou nakoupeny z prostředků projektu (cca 10 000,- Kč, nebo se může 
jednat o přebytky jednotlivých škol. Týmy si budou muset domluvit a rozhodnout, zda si koupí 
„koláč“ nebo budou šetřit a dosáhnou (popř. kolik chtějí přeplatit) na cenu z aukce. prosíme 
všechny členky PS, aby na sdílený disk do 9. 5. 2021 zapsaly své nápady na předměty, které by 
žáky zaujaly a byly motivující pro celou třídu. Návrhy: hlavolamy, tablet, obraz, matematické 
pomůcky, 

• aktualizovat leták  -  nové datum, vložit razítko s nápisem Aukce zajímavých cen -, 
V. Svěcená zašle aktualizovaný leták do 16. 4. 2021 všem členkám PS MG, které zajistí distribuci 
letáku mezi své kolegy a pokusí se je namotivovat k zapojení do projektu., 

• oslovit další kolegy, představit jim projekt a motivovat ostatní. 

• blíže specifikovat „tvrdou českobrodskou měnu“ – pro vytvoření oslovena ZUŠ ČB, členky PS 
souhlasí, že peníze budou mít tvar trojúhelníku (matematický tvar a nebudou zbytky), z názvů  
zatím vede „Českobrodský peníz“, ale pokud by děti ze ZUŠ vymyslely jiný název,  bude vítán; 

• nutno vyřešit, jakým způsobem budou aktivity přístupné pro všechny školy zapojené do projektu. 

 
Ad 4) Závěr, další postup 
 
Příští setkání bude ve čtvrtek 13. května 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. 
 
Zapsala: RT a Gabriela Rákosníková 
 
V Českém Brodě 15. 4. 2021 
 
 
Přílohy: Leták „Matematický jarmark Českobrodska“ 

https://padlet.com/gabicurie/Bookmarks
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