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2. Pracovní skupina (PS) pro MATEMATICKOU GRAMOTNOST 
 

Cílem práce pracovní skupiny je podpora již vybudovaného společného plánování a spolupráce 

subjektů v území, tak aby byly zohledněny místně specifické potřeby a z prostředků MAP II 

podpořeny ty aktivity, které území naplánuje. V této PS bude zapojen minimálně jeden 

odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu 

výuky matematické gramotnosti.  

Členem pracovní skupiny mohou být ředitelé škol - jak MŠ, tak ZŠ, učitelé, pedagogové a odborníci 

v dané oblasti. Vítání jsou i pedagogové zkušení se zaváděním inovativních metod ve výuce 

finanční gramotnosti, případně pedagogové např. Gymnázia pro sdílení zkušeností a externí 

pohled na danou problematiku. 

 

Obsahem práce bude rozvoj a podpora výuky matematické gramotnosti na území ORP Bystřice 

nad Pernštejnem, a to jak na úrovni pregramotnosti MŠ tak na úrovni ZŠ. Budeme navazovat na 

dosavadní dobrou spolupráci a plánovat takové aktivity, které podpoří jak pedagogy, tak děti a 

žáky a které budou udržitelné. Využijeme také místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce 

PS podpoříme projekty obsažené v Akčním plánu MAP I. 

Dalším výstupem bude podpora zavádění nových výukových metod a pořízení nových pomůcek 

do výuky matematické a finanční gramotnosti tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků. 

 

Příklady témat pro pracovní skupinu 
Výčet není vyčerpávající ani omezující. Cílem je výměna zkušeností, realizace aktivit spolupráce a 

podnícení k zavedení nových metod za podpory odborníků v dané oblasti.  

 

 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, podnícení zájmu pro výuku matematiky 

 Rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení a efektivního využití ICT ve výuce – 

jak je matematika důležitá a jak se dá matematika aktivně zapojit v jiných předmětech 

 Podpora mimovýukových aktivit, především kroužků a školních projektů 

 Rozvoj vztahu k místu, kde děti a žáci žijí (regionální soutěže, učebnice, sborníky) 

 Podpora pedagogických pracovníků (semináře a workshopy se sdílením zkušeností na 

nové výukové metody) 

 Pořízení učebnic a výukových materiálů pro zavedení nových metody do výuky 

 Podpora aktivit zapojující rodiče a veřejnost 

 Podpora projektů a exkurzí 

 Podpora zavádění alternativních výukových metod a podpora místních lídrů 

 Tato PS bude spolupracovat s PS pro financování, výstupy překládat Řídícímu výboru 

 Ze všech jednání PS jsou pořizovány zápisy 

 Předpokládané složení je 5 členů + vedoucí pracovní skupiny + zástupce realizačního týmu, 

k jednání PS je možné přizvat hosta – externí odborník 

 Setkání PS proběhne ideálně 5x ročně 

 Ideální je zapojení 1-2 pedagogů za subjekt do jakékoliv PS 


