
 

 

PS pro matematickou gramotnost 

Zápis ze setkání 
1 0 . 5 . 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: Kopecká Irena (ZŠ Tyršova), Nehasilová Monika (ZŠ Poříčany), Pačesová Horynová Linda 

(Dokolečka z.s.), Šeblová Marcela (ZŠ Tuklaty), Šindelářová Orleana (ZŠ a PŠ Český Brod) 

• Ostatní: Hana Hartychová (odborný garant) 

• Za realizační tým: Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika, Vraj Gabriela 

• Omluveni: Děkanová Andrea (ZŠ Žitomířská) 

Program 

1. Zahájení 

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

3. Racionální čísla a početní operace s nimi, odborné vedení: Mgr. Hana Hartychová 

4. Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod 

5. Závěr, další postup 

Body z jednání 

1. Zahájení 

J. Soukupová uvítala přítomné a představila pí. Hanu Hartychovou, garanta pracovní skupiny pro 

matematickou i čtenářskou gramotnost. Zápisem byla pověřena Gabriela Vraj. 

2. Aktuality z projektu 

Bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zaslány finanční prostředky. 

J. Soukupová informovala o nově vzniklých adaptačních skupinách pro děti – cizince migrující z válkou 

zasažené Ukrajiny, které organizuje DSO Český Brod – Doubravčice. 

• Od 25. 4. 2022 vznikla adaptační skupina pro předškolní děti, která funguje od 8 – 16 hod v Oranžové 

zahradě. 

• Od 2. 5. 2022 vznikly další 2 adaptační skupiny pro školní děti v prostorách PPP Český Brod. Provoz 

zabezpečuje jedna česká a jedna ukrajinská paní učitelka. V každé skupině je každý den zabezpečena 

výuka českého jazyka v rozsahu 2 vyučovacích hodin. 

• Od 2. 5. 2022 zahájily činnost 3 intenzivní kurzy výuky českého jazyka v rozsahu 80 vyučovacích hodin pro 

mládež ve věku 14 – 18 let. Výuka probíhá v pracovních dnech taktéž v prostorách PPP Český Brod, 4 

vyučovací hodiny denně v malých skupinkách po šesti. Z důvodu návaznosti na výuku v současné době 

nové žáky nepřijímáme, ale v červnu se bude otevírat nový jazykový kurz. 
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• Předpokládáme, že adaptační skupiny budou probíhat do konce srpna 2022. Případní zájemci z řad 

ukrajinských dětí mohou kontaktovat realizační tým na email: svecena@cesbrod.cz , 

soukupova@cesbrod.cz , tel: 703 143 824 (Veronika Svěcená). 

V současné době se na území města nachází cca 60 ukrajinských dětí, které mohou navštěvovat tyto 

adaptační skupiny. V celém správním obvodu ORP Český Brod jich je 150 (zatím). Na základních školách 

v Českém Brodě žádná volná místa nejsou. Město hledá jiné možnosti umístění dětí do škol od 1. září 2022. 

Při současné legislativní úpravě (Lex Ukrajina) by mohly vzniknout 2 třídy pro děti povinné školní docházkou 

v PPP Český Brod, další možnost by byla v ZUŠ, možná i v Oranžové zahradě. Problémem je ale i nedostatek 

učitelů. Částečně by tento problém mohl být vyřešen formou školy pro menšiny, kdy výuka s výjimkou 

českého jazyka probíhá v rodném jazyce dle českého RVP, které je doplněno o ukrajinský jazyk. Tato varianta 

by umožnila i profesní uplatnění ukrajinských učitelek v Čechách. 

Na 20. května 2022 připravujeme informační schůzku pro děti, které by měly jít na střední školu. Na schůzku 

plánujeme přizvat ředitele gymnázia Český Brod a ředitelku SOŠ z Liblic. Na Ukrajině je jiný systém vzdělávání, 

který nezahrnuje střední školy, jak jsou známy v ČR. 

Pro lepší adaptaci dětí bychom uvítali společnou aktivitu s českými dětmi např. při příležitosti MDD či jiné. Pí. 

Soukupová vyzvala přítomné k zapojení. Se svými návrhy kontaktujte realizační tým. 

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

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

3. Racionální čísla a početní operace s nimi 

J. Soukupová předala slovo H. Hartychové, viz. prezentace v příloze č. 1. 

Z diskuze z přítomných členů vyplynuly následující závěry: 

• Nutnost propojení učiva a spolupráce s 1. stupněm, když děti nemají základy, není na čem dál stavět. 

• Pracovní sešity často nerozvíjejí kreativní myšlení, ale vedou z velké části k rutinní činnosti. 

• Cílem je učit matematiku jako ucelený celek, provázaný se životem a praktickým využitím, s důrazem na 

pochopení, argumentaci, a zábavně. 

 Paní Hartychová doporučuje knihu, hru „Co sem nepatří“ – Christopher Danielson: Which one 

doesn´t belong? Smyslem aktivity je diskuze s dětmi o zlomcích, částech, aj. Nic není špatně, 

odpovědi jsou: Nepatří sem …., protože …., atd. Všechno co děti řeknou k tématu je dobře a mají 

možnost zažít úspěch. 

 Více nápadů k procvičování, vnímání a rozvíjení matematického myšlení viz. příloha č. 1 - 

Prezentace 

Zlomky s dětmi se dobře procvičují na reálných pomůckách – čokoláda, koláč, štrůdl. H. Hartychová ukázala 

pomůcky dle prof. Hejného, osvědčily se i obaly od vajíček, matematiku propojuje i s ostatními předměty. 

Názorné pomůcky pomáhají dětem lépe vnímat a pochopit pojmy. Je vhodné dětem matematiku obohatit, 

hledat příklady v obyčejném životě, tak aby je to bavilo a matematiku měly rády. 

Další tipy na aktivity a pomůcky pro výuku matematiky: 

• Já mám, kdo má – mnoho tipů na aktivitu pro různé předměty k dohledání přes Google 

• www.ucitelnice.cz, zde se dají najít četné pomůcky pro různé předměty 
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mailto:soukupova@cesbrod.cz
https://skoly-orp-cb.eu/
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https://www.google.com/search?q=j%C3%A1+m%C3%A1m%2C+kdo+m%C3%A1+matematick%C3%A1+hra&client=firefox-b-d&ei=rH96YsO0Io2Pxc8P3rao4A4&ved=0ahUKEwjDupv1mtX3AhWNR_EDHV4bCuwQ4dUDCA0&uact=5&oq=j%C3%A1+m%C3%A1m%2C+kdo+m%C3%A1+matematick%C3%A1+hra&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEKIEOgcIABBHELADOgUIABCABDoECAAQDToGCAAQDRAeOgUIIRCgAUoECEEYAEoECEYYAFDDBFi7FmDiGGgBcAF4AIABvgGIAcgNkgEENi4xMJgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz
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• Knihy pro výuku matematiky (Matematika hrou, Koumák pro třeťáky, Koumák pro čtvrťáky, Koumák pro 

páťáky, Tuhle knihu znič ve jménu matematiky, Tohle není matika) – viz. Příloha č. 2 - Fotodokumentace 

• Třídící síť, byla provedena názorná ukázka, více v příloze prezentace. Obdobný je Vývojový diagram dle 

prof. Hejného. Dá se házet i kostkou a podle čísel postupovat vpřed … 

• Dokolečka provozuje internetový obchůdek, který musí obsluhovat pouze děti. 

4. Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod 

Pro stavbu svazkové školy v Českém Brodě je vydáno pravomocné stavební rozhodnutí a čeká se, až bude 

vydáno územní rozhodnutí pro část v Doubravčicích. Hrubý odhad nákladů na stavbu je 1,1 mld. Kč, což je 

téměř o 30 % více, než bylo předpokládáno. V současné době podalo MŠMT na vládu ČR návrh o navýšení 

prostředků na dotaci na stavbu této školy o 20 %, čekáme na výsledek. Zatím zůstává reálný předpoklad 

výstavby části v Českém Brodě do září 2024. 

V liblické střední škole není žádný volný prostor, škola se rozrůstá. Do budoucna budou potřebovat investice 

na přestavbu, modernizaci. 

5. Závěr, další postup 

Příští setkání se uskuteční ve čtvrtek 15. září 2022 od 14:00 hod., s pí. Hartychovou, téma: Práce s daty 

(diagramy, grafy, tabulky), pozvánka bude zaslána. 

Veškeré zápisy ze setkání PS pro matematickou gramotnost naleznete zde: https://skoly-orp-cb.eu/ , sekce 

pro členy: https://skoly-orp-cb.eu/pro-cleny/ps-matematicka-gramotnost/ , heslo pro přístup: nastenkaCB 

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

Na webu naleznete také záložku „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. Prezentace Mgr. Hany Hartychové 

2. Fotodokumentace 
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