
 

 

PS pro matematickou gramotnost 

Zápis ze setkání 
7 . 4 . 2 0 2 2 ,  Č e s k ý  B r o d ,  Ž i ž k o v a  č .  p .  5 0 7  

Přítomni 

• Zástupci PS: Nehasilová Monika, Pačesová Horynová Linda, Šindelářová Orleana. 

• Ostatní: Nadiia Ivasiuta (učitelka z Ukrajiny) 

• Za realizační tým: Jiřina Soukupová, Gabriela Vraj 

• Omluveni: Děkanová Andrea, Kopecká Irena, Svěcená Veronika. 

Program 

1. Zahájení 

2. Informace o aktualitách z projektu „Vzkvétání škol Českobrodska“ 

3. Výuka matematiky na ZŠ v ČR a na Ukrajině, rozdíly v osnovách 

4. Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod 

5. Závěr, další postup 

Body z jednání 

1. Zahájení 

J. Soukupová uvítala přítomné. Zápisem byla pověřena Gabriela Vraj. 

2. Aktuality z projektu 

J. Soukupová seznámila přítomné s projektem Vzkvétání škol Českobrodska, který od 1. ledna 2022 

navazuje na předcházející projekt Sdílené radosti a strasti škol III. Podpora projektu z OP VVV byla schválena, 

ale ještě čekáme na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zaslání finančních prostředků. Oproti 

předešlému projektu má nový projekt jen omezený rozpočet a neumožňuje financovat implementační 

aktivity. Realizační tým je tudíž redukován na úvazcích i osobách (nepokračuje paní Goldšmídová a Žídková). 

Projekt je plánován do 30. 11. 2023. 

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost se bude setkávat 4x ročně. Prostředky na Letní školu 

pedagogů jsou omezené, možnost výjezdu je vázána na finanční podporu buď od účastnic, nebo jejich 

zaměstnavatele. Vedle tvořivého semináře paní Ulíkové jsou domluveny semináře ve spolupráci s PPP 

Středočeského kraje. 

 Veškeré informace byly a jsou nadále zveřejňovány na webu projektu https://skoly-orp-cb.eu/ a 

Facebooku – https://www.facebook.com/skolyceskobrodska/ 

https://skoly-orp-cb.eu/
https://www.facebook.com/skolyceskobrodska/
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3. Výuka matematiky na ZŠ v ČR a na Ukrajině, rozdíly v osnovách 

J. Soukupová představila hosta setkání, učitelku z Ukrajiny, Nadiiu Ivasiutu. Překlad zajišťovala členka PS pí. 

Orleana Šindelářová. 

N. Ivasiuta pracovala naposledy jako učitelka, 5. – 6. ročníku. Před 3 roky se změnily na Ukrajině učební 

osnovy. 

Systém výuky na Ukrajině je organizován následovně: 

• 1-4 třída – I. stupeň,  

• 5 – 9 třída – II. stupeň,  

• 10 – 11 třída – III. stupeň – střední škola. 

Povinná školní docházka je od 1 – 9. ročníku. Každý stupeň je zakončen závěrečnou zkouškou. Závěrečná 

zkouška je povinná z matematiky, ukrajinského jazyka a ukrajinské historie. V 9. a 11. ročníku je čtvrtý 

předmět, z něhož je dělaná zkouška, volitelný. Zkoušky jsou organizovány centrálně, obdobně jako u nás 

zkoušky na řidičský průkaz. Na základě těchto výstupních výsledků jsou děti přijímány na další školy – přijímací 

zkoušky se nedělají. 

Na Ukrajině se připravuje reforma školství, kdy by bylo zrušeno 11 let školní docházky. Plánovaný systém 

vzdělávání by byl obdobný jako v ČR nebo v Polsku. Během 9 let získají žáci základní vzdělání. Následně by 

pokračovali středním odborným učilištěm nebo střední odbornou školou. V současné době se žáci z 10 a 11 

třídy považují za gymnazisty. Absolventi z 9. třídy mohou pouze na střední odborná učiliště nebo na střední 

odbornou školu, ze které nemohou pokračovat na vysokou školu. Výhodou centrálního systému závěrečného 

testování je odstranění korupce a dosažitelnost vysoké školy pro nadané děti bez ohledu na společenské 

postavení. 

Dále byly přítomnými srovnány tematické celky učiva matematiky v českých a ukrajinských základních školách 

na základě osnov – viz. příloha č. 1. Upozorňujeme, že překlad není vždy přesný, neboť byl pořízen 

prostřednictvím internetového překladače. Originální znění najdete na stránkách Ministerstva školství 

Ukrajiny: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-

5-9-klas 

Účastnice společně diskutovaly nad nově schváleným a zveřejněným „Lex Ukrajina“. 

Z diskuse vyplynulo: 

• Děti, které mají vízum za účelem strpění pobytu, mají předškolní vzdělávání a školní docházku povinnou. 

K té jsou povinny se přihlásit do 90 dní po překročení hranic. Ve lhůtě 90 dní je toto možné. 

• ČR v 9. třídě odcházejí ze základního vzdělávání. Na Ukrajině po 11. ročníku odcházejí na vysokou, pokud 

mají talent. Pokud končí po 11. ročníku, tak vycházejí ze školy v 17 letech a v posledních 2 ročnících jsou 

2 roky střední školy. 

 

Bylo by vhodné založit „Ukrajinskou školu“, integrovat děti do nového prostředí? Děti by se učily podle 

českého RVP ukrajinsky a učily by se česky. Nebo by bylo vhodnější, aby chodily do české školy a učily se 

česky? 

Dle názoru N. Ivasiutu je vhodnější začlenit ukrajinské děti do českých škol. Většina ukrajinských dětí se nyní 

vzdělává na svých kmenových školách online a budou mít tento rok uzavřen zde.  

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
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O. Šindelářová vidí naopak vhodnější adaptační skupiny, kde by děti učil/a ukrajinský/á učitel/ka a k tomu by 

měly povinnou češtinu např. 5x týdně. 

4. Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod 

• Pačesová Linda, Dokolečka, z.s. – mají jednoho chlapce 14 let z Ukrajiny. Děti musejí být zapsané ve 

státní škole, nesmí to být soukromá škola, státní školy nemají místo. V tuto chvíli učí matematiku 

v angličtině, občas něco přeloží do ukrajinštiny, příp. ostatním dětem i do češtiny. V současnosti 

probírané téma práce se zlomky s odlišnými jmenovateli je pro žáka nové. 

• Nehasilová Monika, ZŠ Poříčany – mají začleněné 2 děti z Ukrajiny, sourozence. Spolužák je Rus, 

spolupracují spolu, pomáhá mu. Ve škole je stop stav, nemají kapacitu na přijímání nových dětí. Paní 

Nehasilová učí matematiku a angličtinu na II. stupni. 

• Šindelářová Orleana, ZŠ a PŠ ČB – příští rok bude mít novou třídu, původní měla od 5. třídy. Vypadá to, 

že na ZŠ a Š v ČB nastoupí 2 děti. Vzhledem ke svým jazykovým znalostem je nyní hodně vytížená. 

J. Soukupová představila novou demografickou prognózu týkající se kapacity MŠ a ZŠ v území. Přítomné 

upozornila na následující grafy porovnávající současnou kapacitu MŠ a ZŠ s předpokládaným počtem dětí v 

dané věkové skupině s trvalým pobytem v daném území. Palčivá potřeba nové školy je z nich naprosto zřejmá. 

Už nyní 400 dětí ve věku 6-14 let s trvalým pobytem ve SO ORP Český Brod nenavštěvuje základní školu v 

tomto území. Pokud by nastal prognózovaný nárůst dětí, tak v roce 2035 neumožní kapacita českobrodských 

základních škol umístit ani jednoho žáka z jiné obce. 

Obrázek č.1 Vývoj počtu dětí ve věkové skupině 3-5 let v letech 2021–2035. Střední odhad počtu dětí je vyobrazen v 

tmavě modré, nízký a vysoký odhad jsou vyobrazeny světle modrou barvou. Současná kapacita 

mateřských škol je vyznačena červeně. Text udává předpokládaný chybějící počet tříd v MŠ v letech 

2025, 2030 a 2035 za předpokladu, že se vyplní vysoký odhad (1 třída ~ 20 dětí). 

 

 

Obrázek č.2 Vývoj počtu dětí ve věkové skupině 6-14 let v letech 2021 - 2035. Střední odhad počtu dětí je vyobrazen 

v tmavě modré, nízký a vysoký odhad jsou vyobrazeny světle modrou barvou. Současná kapacita 
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základních škol je vyznačena červeně. Text udává předpokládaný chybějící počet tříd v ZŠ v letech 2025, 

2030 a 2035 za předpokladu, že se vyplní vysoký odhad (1 třída ~ 25 dětí). 

 

5. Závěr, další postup 

Příští setkání se uskuteční ve čtvrtek 12. 5. 2022 od 14:00 hod., pravděpodobně s pí. Hartychovou, téma: 

Racionální čísla, kladná záporná čísla a početní operace s nimi, pozvánka bude zaslána. 

Pokud máte nápady pro aktivity z projektu, můžete je posílat na skolyorp@cesbrod.cz . 

Na webu je nově vytvořená záložka „Vzdělávání dětí z Ukrajiny“ https://skoly-orp-cb.eu/vzdelavani-deti-z-

ukrajiny-tipy-informace-aj/ 

Dokončení zápisu 

Zapsala: 

Gabriela Vraj, Jiřina Soukupová, realizační tým MAP 

Přílohy: 

1. Učební plán matematiky pro 5 – 9. třídu 

2. Osnova z matematiky pro 10 – 11. ročník 

3. Vzdělávací program pro 1 – 4. ročník 

4. Vzdělávací program pro 1 – 4. ročník – výběr matematika 

mailto:skolyorp@cesbrod.cz
https://skoly-orp-cb.eu/vzdelavani-deti-z-ukrajiny-tipy-informace-aj/
https://skoly-orp-cb.eu/vzdelavani-deti-z-ukrajiny-tipy-informace-aj/

