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Zápis ze zasedání pracovní skupiny 

 PS pro matematickou gramotnost 
 

Místo konání: MěÚ Havlíčkův Brod – velká zasedací místnost  

Datum konání: 23. srpna 2022 od 13:30 

Seznam účastníků: viz příloha 

Program: 

 Úvodní slovo  

 Aktuální informace o projektu  

 Hodnocení projektu, shrnutí 

 Informace o navazujícím projektu 

 Diskuze, dotazy 

 Závěr 
 

 

Stálí členi pracovní skupiny:  

 Paní Blanka Kučerová – ZŠ a MŠ Veselý Žďár 

 Pan David Šeda – ZŠ Přibyslav 

 Paní Eva Bártová – ZŠ Sady 

 Paní Hana Belingerová – ZŠ a MŠ Slunečnice 

 Paní Marie Vomelová – ZŠ a MŠ Lípa 

 Paní Veronika Dobrovolná  – MŠ Přibyslav  
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 Úvodní slovo  

 

Realizační tým přivítal přítomné členy pracovní skupiny pro matematickou gramotnost na závěrečném 

setkání. Slečna Chalupová přednesla program setkání. Hlavním tématem setkání bylo především 

zhodnocení fungování pracovní skupiny a průběh celého projektu.  

 

 Aktuální informace o projektu, hodnocení projektu, shrnutí 

 

Začátek setkání se nesl v přátelské atmosféře. V úvodní části slečna Chalupová zrekapitulovala průběh 

celého projektu prostřednictvím prezentace. Seznámila účastníky s předem stanovenými cíli na 

začátku projektu, a následně spolu s pracovní skupinou zhodnotili, zda byly cíle během realizace 

naplněny.  K dispozici měli účastníci veškeré zpracované podklady a materiály, které byly v rámci 

projektu zpracovány (Finální dokumentace MAP, podklady z implementačních aktivit, vzniklé 

vzdělávací materiály,…). Pracovní skupina se shodla, že přínosné bylo vytvoření pracovních listů 

zaměřených na téma finanční gramotnost žáků na 1. stupni, které vznikly ve spolupráci s panem 

Petrem Liškou.  Současně se jim líbila hra Cesta životem, která byla zaměřena na podporu kariérového 

poradenství. Poté každý z účastníků dostal prostor k vyjádření a zhodnocení projektu a svého působení 

v pracovní skupině. Účastníci zmiňovali jak klady, tak i zápory. Paní Vomelová by ráda do pracovní 

skupiny zapojila více pedagogů věnující se matematickým předmětům. Zmínila, že ve výuce využívají 

výše zmíněnou hru Cesta životem. Smysl vidí v tom, že žáci musí pracovat s informacemi nejen z oblasti 

finanční gramotnosti, ale i využívat počty a logicky uvažovat.  Paní Hana Belingerová zmiňovala, že pro 

ni bylo setkávání především inspirací a zjištěné informace využili pro tvorbu vlastních materiálů nebo 

čerpali inspiraci z hotových materiálů, které jim byly poskytnuty v rámci PS. Paní Bártová děkovala za 

dobrou komunikace a zasílání informačních materiálů. Zároveň kladně hodnotila předposlední setkání, 

na kterém vystoupila paní Eva Fruhwirtová s výukovými pomůckami zaměřenými na rozvoj logického 

myšlení a trénink mozku (Mozkoherna). Pracovní skupina matematická gramotnost by se chtěla 

v dalším projektu věnovat konkrétním tématům a pracovat na nich po celou dobu realizace projektu 

MAP III. Současně všechny přítomné chtějí i nadále být součástí navazujícího projektu.  

 

 Informace o navazujícím projektu 

 

V neposlední řadě informovala slečna Chalupová o navazujícím projektu MAP III, jehož cílem je 

především shromažďovat záměry a zjišťovat potřeby škol z území. Současně v rámci pracovních skupin 
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pracovat na podpoře jednotlivých oblastí, na které se daná pracovní skupiny orientuje. Cílem je také 

vymyslet společné formy spolupráce a konzultovat je s ostatními PS.  

 

 Diskuze, dotazy 

 

Dotazy probíhaly v průběhu setkání. Na závěr již žádné dotazy nebyly.  

 

 Závěr 

Přítomní poděkovali za realizaci uskutečněných schůzek a možnost účastnit se zajímavých setkání 

s odborníky z praxe i s ostatními pedagogy z území. Závěr setkání se nesl v neformálním duchu, kdy si 

pedagogové opět sdíleli aktuální problémy a zkušenosti, které řeší před začátkem nového školního 

roku.  

 

 

V Havlíčkově Brodě dne 23. srpna 2022 

Zapsala: Eliška Matulová 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 

 

 


