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ZÁPIS z 2. jednání pracovní skupiny Matematická gramotnost  

projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko III 

 

Datum: 6. 12. 2022, 16:00 – 17:30 

Místo konání: Kavárna a restaurace na náměstí T.G.M v Bohumíně 

 

Zápis jednání: 

1.Přivítání 

Mgr. Lucie Bednářová, vedoucí pracovní skupiny Matematická gramotnost, zahájila 2. jednání 

skupiny. Členy pracovní skupiny seznámila s jednotlivými body jednání. 

2. Výsledky dotazníkových šetření MŠMT pro jednotlivé oblasti 

Členové pracovní skupiny společně prostudovali výsledky dotazníkových šetření pro 
předškolní vzdělání a pro vzdělání na základních školách. Největší pozornost věnovali 
výsledkům šetření pro matematickou gramotnost a zamýšleli se nad možnostmi jak situaci 
zlepšit.  

 3. SWOT-3 analýza pro jednotlivé oblasti – aktualizace 

Členové diskutovali o výsledcích SWOT – 3 analýzy se zaměřením na matematickou 
gramotnost, navrhovali a probírali různé aktivity. Závěry diskuse jsou shrnuty v bodu číslo 4.  

4. Plánované implementační aktivity  
 

Členové se zamýšleli nad návrhy vzdělávacích a implementačních aktivit, odůvodňovali 

potřebnost či nepotřebnost jednotlivých aktivit s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání, sdíleli své 

nápady a osvědčené náměty z praxe.  
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Z výsledků diskuse vyplynulo několik nápadů, které by se mohly realizovat: 

1.Školení matematické gramotnosti v mateřských školách – p. lektorka Mgr. Natália Toflová 

Kontakt: reditelka.msanenska@seznam.cz, telefon: 778 448 557 

2. Školení matematické gramotnosti pro učitele základních a středních škol. Například 

školení:  

https://www.aktivniucitel.cz/Skoleni.html.  

https://www.seminarehavelkova.cz/seminare/ 

https://dvpp.hello.cz/wordpress/obchod/geometrie-s-lidskou-tvari-14384/ 

https://www.kvic.cz/kurz/1339272250/GeoGebra_jako_nastroj_rozvoje_matematicke_gram

otnosti_na_ZS_webinar 

3. Spolupráce a sdílení dobré praxe, zkušeností a znalostí mezi učiteli v rámci mateřských 

škol, 1. stupně základních škol a 2. stupně základních škol společně s pedagogy gymnázia. 

4. ABAKU – školení na matematickou hru, zakoupení této matematické hry v deskové či 

počítačové formě pro žáky základních škol. 

5. Matematika v Montessori – ukázková hodina pro učitele MŠ, ZŠ  

Paní Kateřina Kabieszová se podělila o zkušenosti, jaké materiály a názorné pomůcky 

používají v Montessori.  Největší přínos mají, pokud s nimi mohou děti pracovat samostatně, 

nejen vidět jako demonstrační materiál. Např.  

https://montessorihracky.cz/cs/montessori-matematika/4499-devna-desitkova-soustava-

8596027002285.html?gclid=CjwKCAjw5P2aBhAlEiwAAdY7dC5Fv53EK1OM5uijRYlaDAZVII44J

OEYKWsjq_K7ep0gILwQjjnAkRoCKTIQAvD_BwE 

https://www.multip.cz/ucebni-pomucky 

Řada montessori prvků se objevuje také v Hejného matematice. K dispozici jsou ucelené řady 

učebnic i školení, ale vybraná prostředí a úlohy lze jistě zařadit i do výuky klasické 

matematiky: https://www.h-mat.cz/  

6. Inspirace pro rozvoj dovedností – úlohy z matematiky a přírodovědy na stánkách ČŠI 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace-a-ostatni-vystupy/TIMSS-Inspirace-pro-

rozvoj-dovednosti-%E2%80%93-ulohy-z-ma  

Inspirace pro rozvoj gramotností – úlohy ze čtenářské, přírodovědné a matematické 

gramotnosti na stránkách ČŠI 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace/PISA-Inspirace-pro-rozvoj-gramotnosti-ulohy-ze-cte 
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5. Výměna a sdílení zkušeností - např. doporučení ČŠI /šetření stížností/, www.iprev.cz 

6. Organizační a personální záležitosti – pracovní výkazy  

7. Diskuse  
Členové pracovní skupiny diskutovali o možnostech zapojení žáků do matematických soutěží: 

Finanční gramotnost, Pythagoriáda, Matematický klokan, Přírodovědný klokan, který také 

obsahuje aplikované matematické úlohy. Všechny jsou k dispozici školám zdarma a mnoho 

škol se do těchto soutěží zapojuje. 

Další diskuse proběhla ohledně aplikace: Můj život po škole, která primárně slouží 

kariérovým poradcům pro práci s žáky, jež si vybírají své budoucí povolání. Součástí této 

aplikace je také finanční část, kde se žáci učí hospodařit s vydělanými financemi a pracují s 

finančním rozpočtem.    

 
8. Závěr 

Vedoucí pracovní skupiny shrnula výsledky 2. jednání skupiny, poděkovala členům za 

připomínky a podněty a jednání skupiny ukončila.  

 

 

V Bohumíně 6. 12. 2022  

 

Zapsala: Mgr. Lucie Bednářová    

vedoucí PS Matematická gramotnost                                                                                                                                                                                                                                                  
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