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Program:  
 

Bod programu Přednesl 

1. Zahájení  Mgr. Kučová 

2. Představení členů Pracovní skupiny Mgr. Kučová 

3. Diskuze Všichni přítomní 

4. Závěr  Mgr. Kučová 

 

 
Podkladové materiály:  

-  
 

 

Z Á P I S 
PS-

mg02_2018 

Pracovní skupina: Pracovní skupina MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 

Název akce: 
Společné setkání členů Pracovní skupiny MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 
PROJEKTU MAP II 

Přítomni: Počet: 5 osob, viz prezenční listina 

Datum konání: 6. 6. 2018 

Místo konání: Komorní sál Reduty v Uherském Hradišti 

Čas konání: 16:00 – 17:00 hodin 

Zapsal: Ing. Pavelová ve spolupráci s Mgr. Kučovou, garantem Pracovní skupiny 



 

Projekt Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649 2 

Záznam průběhu jednání: 
 

Bod 1. Zahájení 

Popis: 
Mgr. Kučová, garant Pracovní skupiny Matematická gramotnost projektu MAP II: 

- Přivítání všech přítomných na prvním společném setkání členů Pracovní skupiny Matematická 
gramotnost projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II (dále jen „projekt MAP II“): 

o cílem Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti je výměna zkušeností a 
odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji 
matematické gramotnosti (a s tím souvisejících pregramotností) a k rozvoji potenciálu 
každého žáka,  

o nedílnou součástí práce této Pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti 
a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a 
rozvojem potenciálu každého žáka. 

Bod 2. Představení členů Pracovní skupiny 

Popis:  

Mgr. Kučová, garant Pracovní skupiny Matematická gramotnost projektu MAP II: 
- Představení členů PS Matematická gramotnost projektu MAP II: 

o Mgr. Jurčová, pedagog – ZŠ a MŠ Větrná, Uh. Hradiště 
o Mgr. Macková, pedagog – ZŠ a MŠ Tupesy 
o Mgr. Pleváková, pedagog – ZŠ Polešovice 
o Mgr. Rybářová, pedagog – ZŠ Sportovní, Uh. Hradiště 

- Otevření diskuse k podnětům a návrhům k řešení rozvoje oblasti matematické gramotnosti. 

Bod 3. Diskuse 

Popis:  

Shrnutí námětů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny Matematická 
gramotnost: 

- Zajištění možného školení na téma: 
o „Hejného metoda“ – jedná se o alternativní způsob výuky matematiky profesora Milana 

Hejného, která je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do 
uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 
40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách 
matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů. 

o pedagogické psychologie – lektor: Jan Čáp  
o školní psychologie – lektor: Richard Braun  

- Zajištění lektora, který naučí pedagogy rozpoznat žáky s dyskalkulií 
- Zajištění pro příští školní rok setkání pro nadané žáky – první soutěže probíhají již v lednu 

2019, proto je nezbytné zahájit kroky k tomu, aby setkání proběhlo před prvními soutěžemi: 
o co pro to udělat, aby proběhlo před soutěžemi?  
o jsou k dispozici kontakty na nadšence, kteří budou se žáky pracovat? 

- Zlepšení komunikace mezi ZŠ a SŠ 
- Zorganizování neformálního setkání učitelů s cílem upřesnění učiva, které se probírá na 

ZŠ 

- Výstupy se žáky se stupni podpory.  

Bod 4. Závěr 

Popis:  
Mgr. Kučová, garant Pracovní skupiny Matematická gramotnost projektu MAP II: 

- Poděkování všem přítomným za účast. 
- Další setkání Pracovní skupiny Matematická gramotnost projektu MAP II je stanoveno ke dni: 

pondělí 3. 9. 2018 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Města Staré Město. 

  
 

V rámci jednání byly pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace jednání, které budou následně zveřejněny na 

webových stránkách projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II. Realizační tým projektu Místní akční plán ORP Uherské 

Hradiště II nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. 


