
 

 
 

Zápis z jednání Pracovní skupiny 

pro rozvoj matematické gramotnosti v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum a čas konání:  22. 1. 2019 v 16:00 

Místo konání:   zasedací místnost MAS ORLICKO, z. s. Žamberk 

Přítomni:   Mgr. Roman Nožka (ZŠ Letohrad, U Dvora) 

Mgr. Veronika Peteráčová (Lesní klub Strom života Letohrad) 

Mgr. Yvona Franková (Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí) 

Mgr. Věra Říčařová (Střední škola a základní škola Žamberk) 

   Mgr. Veronika Výborná (MAS ORLICKO, z.s.) 

   Michaela Boková (MAS ORLICKO, z.s.) 

Bc. Lucie Osuská (MAS ORLICKO, z.s.) 

Lenka Šťovíčková (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

Omluveni:   PhDr. Simona Mikysková (ZŠ Jablonné nad Orlicí) 

 

Mgr. Veronika Výborná přivítala všechny přítomné a zahájila jednání v 16:00.  

Cílem tohoto jednání bylo vybrat dvě témata, která jsou pro rozvoj MG nejdůležitější, a na která by-

chom se měli zaměřit a dále se jimi zabývat. 

Veronika Výborná nejprve rozdala přítomným materiály – agregovaná data, která jsme obdrželi od 

MŠMT a která se týkají rozvoje matematické gramotnosti, a nechala členy této PS, ať se nad nimi za-

myslí a vyberou dva body, které jsou pro rozvoj MG nejdůležitější a mělo by se s nimi dále pracovat. 

(Výsledky agregovaných dat, které jsme obdrželi od MŠMT nepovažujeme za zcela směrodatné vzhle-

dem k tomu, že dotazníky nevyplnilo dostatečné množství škol, a tak mohou být výsledky zkreslené.) 

Témata týkající se bezbariérovosti byla vynechána z důvodu omezenosti zdrojů a nemožnosti takovou 

věc změnit v krátké době. 

Členové dostali dostatek času na diskuzi nad zadáním a poté, co dospěli ke shodě, vypsali dva nejpro-

blematičtější body, se kterými bychom měli dále pracovat. Ke každému vybranému bodu uvedli také 



 

 
 

své postřehy a názory. Své závěry prezentovali Mgr. Veronice Výborné, která jim po celou dobu jednání 

byla k dispozici. 

Z jednání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti vyplynulo, že jako nejdůležitější a klí-

čové k řešení vnímají členové PS tyto body: 

Jako první vybrali členové PS prioritu č. 8: 

„Škola informuje a spolupracuje v oblasti matematické gramotnosti s rodiči (představení kroužků, ak-

tivit a profesí spojených s rozvojem matematické gramotnosti např. projektové dny, dny otevřených 

dveří apod.)“ 

U této priority se členové PS shodli na následujících bodech: 

• Problémem je přetížení učitelů a nedůvěra vůči alternativním metodám. 

• Dobrým nápadem jsou matematické kavárny, kam mohou chodit rodiče. 

• Prezentace na webu školy. 

• Bylo by dobré umožnit rodičům návštěvu kroužku, hodin (výuky) – stanovit konkrétní dny. 

• Toto téma není pro školy v současné době hlavní prioritou. 

• Individuální konzultace. Jsou potřeba? Pokud mají rodiče důvěru v učitele a způsob výuky, 

nejsou tyto konzultace příliš nutné, rodiče nemusí příliš zasahovat. Zásadní je však důvěra ro-

dičů. 

 

Jako další prioritu vybrali členové PS prioritu č. 4: 

„Ve škole je podporováno matematické myšlení u žáků (příklady k řešení a pochopení každodenních 

situací, situací spojených s budoucí profesí nebo k objasnění přírodních zákonů atp.)“ 

U této priority se členové shodli na následujících bodech: 

• Důležité je propojování matematiky a ostatních předmětů, propojování s praxí, s reálným ži-

votem. 

• Již od MŠ je vhodné zařazovat slovní úlohy s reálnou situací, děti to více zajímá, pokud se jedná 

o situaci, se kterou se setkávají a lépe si danou věc zapamatují. 

• Bylo by dobré mít více laboratorních praxí, projektů, … Na to však chybí prostor. 

 

Z dotazníkového šetření MŠMT vyplynuly jako nejproblémovější tyto oblasti: 

Bod č. 5 - „Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o matematiku.“ U tohoto 

bodu se členové PS shodli na tom, že je důležité podporovat zájem o matematiku všeobecně, nejen 

pro nadané, ale obzvláště i u těch slabších. Nejvhodnější by bylo, vyučovat matematiku v menších (dě-

lených) skupinách – 10 až 15 žáků. Pro nadané žáky otevřít například matematický kroužek. 



 

 
 

Bod č. 8 - „Škola informuje a spolupracuje v oblasti matematické gramotnosti s rodiči (představení 

kroužků, aktivit a profesí spojených s rozvojem matematické gramotnosti např. projektové dny, dny 

otevřených dveří apod.)“ Tento bod členové PS také vybrali a okomentovali. 

 

Na závěr se naplánovalo další setkání této pracovní skupiny, které proběhne 23. 4. 2019 v 16:00 v za-

sedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. Žamberk. 

Veronika Výborná poděkovala všem přítomným a jednání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické 

gramotnosti ukončila v 17:30.  

Příští jednání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti proběhne 23. 4. 2019 v 16:00 v 

zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. Žamberk 

 

Zapsala: Bc. Lucie Osuská 


