
 

                                                                                                        

 

ZÁPIS Z 

PRVNÍHO SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO 

MATEMATICKOU GRAMOTNOST A ROZVOJ 

POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA 

 
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645 

 

 

Místo: Kancelář LAG PODRALSKO, Zahrádky 

Datum a Čas: 12. 11. 2018, 16:00 - 18:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Odsouhlasení programu 

2. Představení účastníků pracovní skupiny  

3. Představení projektu MAP 

4. Brainstorming -cíle, metody, možnosti = co chceme 

5. Diskuze  

6. Návrhy pro setkávání a fungování pracovní skupiny 

7. Volba leadera skupiny 

 

 

1) Program setkání byl jednomyslně odsouhlasen. 

2) Všichni členové pracovní skupiny se vzájemně představili, představili svá očekávání. 

3) Jana PF představila cíle projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II. 

4) Proběhl brainstorming na téma: co chceme dělat, jaké jsou cíle pracovní skupiny. 

 

 

Očekávání: 

 Sdílení zkušeností a očekávání nové inspirace. 

 Rozvoj 3 segmentů: logické myšlení, vztahy mezi čísly, finanční gramotnost. 

 Oslovit odborníky. 

 Společně připravit pomůcky pro jiné školy. 

 Jak financovat pomůcky pro matematickou gramotnost? 

 

 

 



 

                                                                                                        

 

Cíle byly pracovní skupinou vydefinovány takto: 

 

1. Podpora spolupráce mezi školami a sdílení zkušeností v oblasti matematiky 

v regionu. 

 Podporovat spolupráci v oblasti matematické gramotnosti. 

 Podporovat spolupráci mezi MŠ, I. St. ZŠ, II.st. ZŠ. 

 Sdílet a předávat si kontakty a doporučení na specialisty. 

 Sdílet dobré zkušenosti z praxe, uspořádat pravidelné místní konference 

nebo workshopy místních pedagogů sdílení dobré praxe. 

 

2. Realizovat workshopy pro žáky a pedagogy. 

 Rozvíjení logického myšlení formou spolupráce. 

 Ukázat dětem a žákům reálné využití matematiky. 

 Realizovat více praxe konkrétního užití matematiky. 

 Pozvat si odborníky do výuky, kteří přiblíží matematiku žákům, dětem 

v konkrétních zajímavých ukázkách. 

 

3. Rozvíjet výuku matematiky. 

 

 Logické myšlení. 

 Finanční gramotnost. 

 Vztahy mezi čísly. 

 Motivovat děti k učení se matematiky, přiblížit matematiku dětem a žákům. 

 

4. Vytvořit metodický portál nové inspirace. 

 Sdílet pracovní listy a pomůcky, vytvořit nebo posbírat dobré tipy na 

pomůcky,  

 sdílet ukázkové hodiny, 

 sdílet kontakty, 

 sdílet metody práce výuky matematiky, 

 sesbírat nápady, sdílet kontakty a inspiraci. 

 

5. Tvorba materiálů pro výuku matematiky 

 Vytvářet pracovní listy a pomůcky, které budou poté nasdíleny. 

 

6. Být nejlepší skupinou v MAP ČESKOLIPSKO a NOVOBORSKO II. 

 

 

7. Hledání dalších finančních zdrojů a možností pro financování pomůcek pro 

matematiku. 

o Hledání dalších finančních zdrojů pro financování pomůcek pro motivaci 

žáků při výuce matematiky.  



 

                                                                                                        

5) Diskutováno bylo: 

 

- bude se skupina zaobírat metodami výuky matematiky nebo ne. Část skupiny je pro a část 

skupiny metodiky výuky odmítá v rámci skupiny řešit jako méně důležité téma. 

 

6) Po návrzích bylo domluveno, že pracovní skupina se bude setkávat pravidelně  

v pondělí 16 -18h v kanceláři LAG PODRALSKO. 

 

Další setkání proběhne 10. 12. 2018 v kanceláři LAG PODRALSKO 16 – 18hod. 

 

 

7) Po domluvě byl leaderem pracovní skupiny zvolen MARTIN KARHAN, který se 

vzhledem ke svému časovému vytížení následně leadera vzdal.  Navržena je nyní Mgr. 

Veronika Šolcová.  

 

 

 

 

 

V Zahrádkách, dne 12. 11. 2018                  Zapsala: Jana Panáčková Feixová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


