
 

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 (14) 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, 

dne 23. 3. 2021 

on-line setkání 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Děkanová Andrea (ZŠ Žitomířská), Šebestová Marcela (ZŠ Poříčany), Vokřálová Olga (ZŠ 

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

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

Odborná poradkyně: Rákosníková Gabriela 

Ostatní: Pačesová Linda (Dokolečka z.s.) 

Omluveni: Horová Jarmila (ZŠ Poříčany), Kupcová Olga (ZŠ Tyršova), Nováková Hana (Dokolečka z.s.), 

Šindelářová Orleana (ZŠaPrŠ ČB) 

 

Program: 

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

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

Rákosníková 

3) Závěr, další postup 

 

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

Veronika Svěcená 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/. 

24. 3. 2021  
od 10:00-11:00 hod. 

Setkání Pracovní skupiny pro předškolní 
vzdělávání 

on-line 

24. 3. 2021  
od 13:00 – 14:00 hod. 

Setkání Pracovní skupiny pro rovné 
příležitosti ve vzdělávání 

on-line 

29. 3. 2021  
od 13:00 – 14:00 hod.  

Setkání Pracovní skupiny pro financování on-line 

15. 4. 2021 
od 14:15 – 16:15 hod. 

čtvrtek!! 

Setkání Pracovní skupiny pro matematickou 
gramotnost 

on-line 

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 

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


 

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 
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Ad 2) Pokračování práce na společném projektu „Matematická hra“, odborný garant Mgr. Gabriela 

Rákosníková 

Gabriela Rákosníková přivítala účastníky a vyzvala Veroniku Svěcenou, aby představila členům PS 
grafické návrhy letáků pro matematickou hru.  

G. Rákosníková zpřístupnila https://padlet.com/gabicurie/Bookmarks, kam účastníci zapisují své 
postřehy a preference k shlédnutým grafickým návrhům.  

Členové PS navrhují tyto grafické úpravy letáku: 

• Fotku živější skupinky dětí, klidně i raubíři, děti nad společnou matematickou aktivitou ve třídě. 

• Žlutý podklad je pěkný, upoutá pozornost, lze na něj umístit 1-3 fotky skupinek. 

• Pruhy a barvy vyšly z loga projektu. Snahou je, aby akce projektu Sdílené radosti a strasti škol 
měly jednotnou grafickou úpravu. 

Odsouhlasený text: 

• MATEMATICKÝ JARMARK ČESKOBRODSKA 

• Společný projekt pro děti ze základních škol z Českého Brodu a okolí 

• Bav se matikou! Máš super nápady? Tvoř a sdílej! 

• Přihlásit se můžete do 15. 4. 2021. 

• Příspěvky očekáváme do 15. 5. 2021. 

• Pojďte do toho jako tým! Připravte matematickou aktivitu a odměnu! 

• Splníš, vyděláš! (razítko někam do prostoru, slogan vystihuje vše, co potřebujeme, ale nesedí 
slohově do textu.) 

• V. Svěcená předá grafičce připomínky pro konečnou úpravu letáku. Finální verzi umístí na 
sdílený disk a informuje o tom účastnice. 

• Co mají účastníci udělat pro to, aby se mohli zapojit?  

 

Záleží na tom, jak učitel/ka předá informace o projektu dětem. Ve školách je zkušenost, že týmové 
aktivity nyní žáci vítají a dělají je s radostí. 

 

Definice pravidel účasti na Matematickém jarmarku Českobrodska (MJČ) 

Smyslem je vymyslet jakoukoliv matematickou aktivitu a odměnu a sdílet ji s ostatními třídami škol 
z ORP Český Brod, které se přihlásí. Přihlášku bude možné odeslat on-line přes formulář do 15. 4. 2021 
(12 hod). 

Vzhledem k současné situaci se účastnice přiklánějí k on-line aktivitám. 

Kritéria projektu budou zveřejněna na https://skoly-orp-cb.eu/ poté co bude leták rozeslán do ZŠ.  

• Kredity za to, že vymyslí matematické aktivity a splní matematické výzvy ostatních tříd.  

• Rezervační systém na odměny, děti budou tvořit pouze objednaný počet odměn. 

Na sdíleném disku je vytvořen dokument, do kterého Veronika Svěcená napíše bližší informace 
k matematickému jarmarku. Následně rozešle členům PS výzvu, aby dokument připomínkovali.  

 
 
 
 
 

https://padlet.com/gabicurie/Bookmarks
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCpK027h25xM7k2y0_Dj_9cwGORe7ZlOex64uUcnZhrx3low/viewform
https://skoly-orp-cb.eu/
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Ad 3) Závěr, další postup 
Příští setkání bude tentokrát ve čtvrtek 15. dubna 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 23. 3. 2021 
 
 
Přílohy:  
 
Kritéria Matematického jarmarku Českobrodska – Výstup z připomínkovaného dokumentu na sdíleném 
disku. 


