
1. Souhrnný zápis z jednání PS MG, duben 2018 
 
 
Poznámka: Zpracuje vedoucí pracovní skupiny, následně zašle na členy realizačního týmu do 30. 4. 2018. 
Tato forma zápisu bude podkladem pro zveřejnění na webových stránkách projektu. 
 
 

Pracovní skupina: Matematická gramotnost 

Datum jednání: 16. 4. 2018 

Místo jednání: MěÚ Bystřice n. P. 

Přítomni: Mgr. Eva Bartoňová, Mgr. Ivana Blajzeová, Mgr. Bohumila Blechová, 
Mgr. Vlasta Moncmanová, Mgr. Pavel Špaček 

Vypracoval: Mgr. Pavel Špaček 

Datum a místo následné schůzky: 4. 6. 2018 ve 14:30, MěÚ Bystřice n. P. 

 

I. Program 

1) Úvodní slovo, cíl projektu 

2) Základní informace o projektu 

3) Realizační tým, pracovní skupiny 

4) Harmonogram projektu 

5) Tematické celky a zaměření skupiny 

6) Diskuze, závěr 

 

II. Diskuze - reflexe na 1. setkání PS MG 

Úvodní (seznamovací) setkání proběhlo v pohodové atmosféře a jeho hlavním cílem bylo 

přiblížit členům pracovní skupiny principy jejího fungování a její zaměření. Následovala 

diskuze k několika tématům, se kterými se potýká současné školství (finanční 

gramotnost, sdílení inovativních metod a materiálů mezi učiteli, návaznosti ve výuce 

matematiky, kvalita učebnic…). Jednotlivé „problémy“ jsme z časových důvodů 

víceméně jen „naťukli“ a určitě se k nim budeme postupně vracet při dalších setkáních. 

Celkově bylo setkání členy hodnoceno jako zajímavé a přínosné. 

 

III. Návrh témat a okruhů do programu na další setkání 

Elektronické a polytechnické stavebnice ve výuce matematiky a fyziky. 

Učebnice a výukové materiály. 

Eliminace možných problémů vzniklých při přechodu dětí ze škol, kde jsou využívány 

různé vzdělávací metody, např. metoda prof. Hejného x činnostní učení… 

Prevence rizikového chování dětí v oblasti finanční gramotnosti. 

Jak komunikovat s problémovým rodičem. 



Typy jak mohu efektivně přenášet informace na žáky - jaké aktivity se jiným osvědčily 

při snaze zaujmout žáky či k lepšímu ukotvení učiva. 

 

IV. Návrh aktivit a opatření pro PS financování k diskuzi 

Semináře se zaměřením na rozvoj MG. 

Setkání pedagogů u kulatého stolu na zvolené téma, předávání a sdílení zkušeností. 

Další vzdělávání učitelů – jak zvládat problémové žáky, jednání s rodiči, tvorba 

pozitivního třídního klimatu… 

Možný nákup polytechnických a elektronických stavebnic. 

Aktivity zaměřené na rozvoj počítačové gramotnosti učitelů. 

 

V. Téma na příští setkání 

Kodex školy 

Akční plán 2018 

Finanční gramotnost 

Učebnice a výukové materiály 

 

VI. Úkoly, delegování jmenovitě: 

VŠICHNI: Prostudování témat z bodu V. a následná reflexe, příprava na diskuzi. 


