
 

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 (16) 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, 

dne 13. 5. 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), Šebestová Marcela (ZŠ Poříčany), Šindelářová Orleana 

(ZŠaPrŠ ČB), Vokřálová Olga (ZŠ Tuklaty), Vomáčková Irena (ZŠ Tyršova), celkem zastoupeno 

5 škol. 

Ostatní: Pačesová Linda (Dokolečka z.s. – on-line) 

Realizační tým projektu: Vraj Gabriela, Goldšmídová Samira on-line), Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika  

Odborná poradkyně: Rákosníková Gabriela 

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

 

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  

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/. 

Je uveřejněný program pro Letní školu pedagogů https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2021/, 
která se letos bude konat v Kutné Hoře, V Kolíně a v Českém Brodě. Na webových stránkách je od 9. 5. 
2021 zpřístupněná přihláška. V tuto chvíli již je naplněn jednodenní seminář – Motivace sebe i ostatních 
s Mgr. Denisou Dědičovou. K dnešnímu dni máme 38 zájemců o LŠP. 
 

27. 5. 2021 od 14:15 
– 16:15 hod.  

Setkání Pracovní skupiny pro 
čtenářskou gramotnost 

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

2. 6. 2021 od 14:15 – 
16:15 hod. 

Setkání Pracovní skupiny pro 
matematickou gramotnost 

Ekocentrum Vrátkov 

17. 6. 2021 od  „Matematický jarmark“ Ekocentrum Vrátkov 

https://skoly-orp-cb.eu/
https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2021/
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Letní škola pedagogů Českobrodska 2021  

16. 8. 2021 – 21. 8. 
2021 

Restart kreativity – semináře s 
pobytem 

Kutná Hora 
 

23. 8. 2021 Semináře bez pobytu 
Český Brod 

 

24. 8. 2021 Semináře bez pobytu 
Kolín 

 

26. 8. 2021 Semináře bez pobytu 
Český Brod 

 

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

Rákosníková 

Přihlášek v tuto chvíli není moc, přihlášeny jsou: Dokolečka (5 tříd – 35 dětí), ZŠ a PrŠ ČB (4 třídy), ZŠ 
Žitomířská (1 třída), ZŠ Poříčany (?). Celkově cca 70 – 90 dětí, cca 9 týmů. Přehled přihlášených je v příloze 
zápisu a současně i k nahlédnutí na sdíleném disku Matematický jarmark, kam mají členky PS přístup. 
Uzávěrka přihlášek je do 15. 5. 2021 a další prodloužení termínu by nepomohlo, je před koncem roku.  

Členové PS se dohodli na následujícím: 

• Projektový den „Matematický jarmark“ proběhne komorně v Ekocentru Vrátkov. Předběžný 
termín je čtvrtek 17. června 2021 od 9 hod. – do max. 14 hod. 

• Ze seznamu věcí do aukce v rámci Matematického jarmarku byla vybrána jako hlavní cena 
hromadná vstupenka do IQ landie, zajistí J. Soukupová. Další ceny zajistí občerstvení buřty, 
jablko, chleba (uhradíme z projektu), plánujeme oheň. 

• „Tvrdá českobrodská měna“ potřebujeme cca tisícovku mincí – něčeho, co minci připomíná. 
Českobrodská mince ČBP (trojúhelník, logo vzkvétání, vzkvétání škol Českobrodska, silnější papír 
nebo laminovat), i kdyby ZUŠ dodala námět, nejsme schopni efektivně zajistit výrobu takových 
mincí. 

Na příštím setkání budeme řešit: Kolik bude stanovišť, jak zajistit dostatek úkolů pro všechny. Bude muset 
být časové omezení na úkoly a pak následné nakupování. Skupina by mohla mít max. 4 – 5 osob. Dětí bude 
cca 90 a mincí cca 500 - 1000. Pokud bude úkol za 1 minci a děti by mohly získat cca 5 mincí. Zkusíme najít 
„platidlo“ formou zapůjčení (ZUŠ, DDM) - knoflíky, mince, podložky. J. Soukupová je zkusí oslovit.  

Varianta s hrací laminovanou kartou (obdoba kreditní karty), děrovačkou děrovat získaný kredit, zavěšená 
na krku. S kartou půjdou děti do banky, kde musí stejně získat mince. Každý by si měl vydělat vlastní peníze 
a koupit si, co se mu líbí. Získané odměny by se mohly měnit v bankomatu v určitém kurzu. Zadavatelé 
zapisují kredity úkolů na kartičku, kartička se vyměňuje v bankomatu za peníze, které se pak utratí 
v obchodě. Dokolečka má asi tak 15 aktivit.  

https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2021/
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Příští setkání bude před projektovým dnem v Ekocentru na Vrátkově ve středu 2. 6. 2021 od 14:15 hod. 
Členové si před setkáním projdou jednotlivé aktivity, které jsou na sdíleném disku, promyslí si bodování 
aktivit a odměn. Každý z členů má přístup na sdílený disk do složky: Matematické aktivity.  

Každý si na setkání přinese to, co najde doma a bylo by to možné použít jako peníze.  

 

Ad 4) Závěr, další postup 
 
Příští setkání bude ve středu 2. června 2021 od 14:15 hod. Pozvánky budou zaslány e-mailem.  
 
Děkujeme všem za účast a zájem o zapojení do Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost.  
 
Zapsala: RT a Gabriela Rákosníková 
 
V Českém Brodě 13. 5. 2021 
 
 
Přílohy:  
 

MATEMATICKÝ JARMARK 
Seznam přihlášených (k 13. 5. 2021) 
Přihlašující pedagog   

Příjmení  Jméno  Škola Třída 

Pačesová Linda Dokolečka, z.s. 6 

Pithartová Marika Dokolečka, z.s. 2 

Pačesová Linda Dokolečka, z.s. 4 

Kučerová Kateřina Dokolečka, z.s. 3 

Pačesová Linda Dokolečka, z.s. 1 

Znamínková Nikola ZŠ a PrŠ Český Brod 
8,9 

Kubíčková Lucie ZŠ a PrŠ Český Brod 
5,6,7 

Houžvičková Ivana ZŠ a PrŠ Český Brod 
1 

Šindelářová Orleana ZŠ a PrŠ Český Brod 

4., 5., 7. ročníky 
a 8,9 

Děkanová Andrea ZŠ Žitomířská 1.B 

 


