
 

 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny matematická 

gramotnost  

konaného dne 18. 6. 2019 

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II 

Místo konání: Kancelář MAS Hlinecko, Máchova 1121, Hlinsko 539 01 

Čas konání: 14:00 – 15:00 hodin 

Přítomni: 3 (dle prezenční listiny) 

 

Navržený program: 

1. Seznámení členů s projektem a činností pracovní skupiny 

2. Problémy v základních školách v oblasti matematické gramotnosti, jejich příčiny a 

způsoby řešení 

 

1. Seznámení členů s projektem a činností pracovní skupiny 

Lenka Šustrová, vedoucí projektová manažerka MAP ORP Hlinsko II, přivítala přítomné a požádala je 

o krátké představení a sdělení, co od zapojení do projektu očekávají. Následně účastníky informovala 

o jednotlivých bodech programu a krátce shrnula aktivity, které již byly v rámci projektu MAP I 

realizovány a které jsou připravovány v projektu MAP II.  

 

2. Problémy v základních školách v oblasti matematické gramotnosti, jejich příčiny 

a způsoby řešení 

Druhým bodem byla řízená diskuse na téma potřeb škol k zlepšení matematické gramotnosti 

a polytechnického vzdělávání žáků na základních školách a dětí v mateřských školách.  

První potřebou, která byl identifikována, bylo zvýšení výuky matematické pregramotnosti 

a polytechniky v mateřských školách. Bylo navrženo, že k motivaci dětí a žáků by bylo vhodné pořádat 

vědecké dny, se kterými je velmi úspěšná Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice. Dále 

je potřeba více pedagogy na základních školách seznamovat s výukovými programy, které je možné 

využít zdarma, a uspořádat vzdělávací programy s lektorem, který by pedagogům ukázal, jak snadno 

a zábavně vyučovat přírodní vědy. Ze schůzky vyplynul požadavek směřovat MAP více k implementaci 

polytechniky v mateřských školách a na prvním stupni základních škol a najít způsob, jak se více 

věnovat talentovaným dětem a žákům. 

Úkoly vyplývající ze setkání 

 Předjednat lektory implementace polytechniky a lektory výukových programů – členové 

pracovní skupiny 



 

 

 Zajistit vědecké dny s Univerzitou Pardubice a prověřit lektory na vzdělávání v přírodních 

vědách, případně je zajistit – Iva Groulíková, DiS. – koordinátorka projektu 

 

Další setkání Pracovní skupiny čtenářská gramotnost bylo naplánováno na listopad 2019. 

 

Zapsala dne 19. 6. 2019: Lenka Šustrová, vedoucí manažerka MAP ORP Hlinsko II 

 


