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Zápis z jednání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ll Vysokomýtsko 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009710 

 

 

Místo konání: online prostřednictvím emailové komunikace 

Datum a čas: 2. 12. 2021 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Setkání: 15. 

Zápis: 

 
15. setkání pracovní skupiny se uskutečnilo z důvodů epidemie Covid-19 v online prostředí. 
 
Setkání se zúčastnili členové PS: Edita Lipavská, Magdalena Kučerová (připojila se se 
zpožděním), hosté: Monika Mandíková Bystřická, Jan Homuta, Alena Černá, realizační tým: 
Veronika Pažinová, Petra Čejková. Kamila Váňová a Eva Adamcová se omluvily. 
 
Hlavním cílem 15. setkání bylo vypracování SWOT analýzy pro matematickou gramotnost. 
Podkladem pro analýzu byly vyplněné dotazníky, se kterými byli členové seznámeni již při 14. 
setkání. 
 
 
SWOT analýza matematické gramotnosti z 2. 12. 2021 

 

Silné stránky 
- Kladný vztah žáků 1. stupně 

k matematice 
- Vyhovující vybavenost 

matematických pomůcek 
- Dostupná školení pro pedagogy 
- Změna financování pedagogů – 

méně dětí/žáků ve třídě 

Slabé stránky 
- Ztráta zájmu žáků o matematiku na 

2. stupni 
- Není podpora pro nadané děti – 

kluby, mimoškolní aktivity, volitelná 
hodina navíc 

Příležitosti 
- Pestrá nabídka matematických 

soutěží v území 
- Cenově dostupné pomůcky pro 

různé výukové metody 
- Sdílení zkušeností mezi pedagogy 

Hrozby 
- Nedostatek pedagogů matematiky 
- Distanční výuka 
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Výstupy ze SWOT analýzy 

 

Pojmenování 
problému 

Popis problému Návrh aktivity Vazba na 
cíle 
akčního 
plánu  

Ztráta zájmu žáků o 
matematiku na 2. 
stupni ZŠ 

S ohledem na pestrost 
předmětů na 2. stupni se 
matematika řadí k méně 
oblíbeným předmětům. Není již 
tolik hravá oproti 1. stupni. 

Pořízení atraktivních pomůcek 
do výuku matematiky, semináře 
pro pedagogy, propojení 
matematické gramotnosti 
s digitální a finanční 
gramotností, využívání 
činnostních a hravých prvků ve 
výuce, posílení sdílení zkušeností 
mezi pedagogy navzájem. 

1.1 
2.6 
3.2 

 

Podpora nadaných 
dětí 

Díky inkluzi není v klasických 
hodinách dostatečný prostor 
pro podporu a rozvoj nadaných 
žáků. 

Kluby logických her, šachů, 
semináře pro pedagogy 
zaměřené na alternativní výuku, 
a na práci s nadanými dětmi. 

1.1 
2.1 
3.1 
3.4 

Vzájemné sdílení 
zkušeností mezi 
pedagogy 

Předávání zkušeností napříč 
mezi pedagogy MŠ a ZŠ, 
setkávání a sdílení zkušeností na 
daná témata. 

Tematická setkání pedagogů MŠ 
a ZŠ, workshopy pro pedagogy 
nových matematických metod. 
Navázání spolupráce s jinými 
systémovými projekty. 

1.5 
3.2 
3.3 
3.4 

 
 
Na základě těchto výstupů proběhne aktualizace Ročního akčního plánu pro MAP II 
Vysokomýtsko na období leden 2022 – červen 2023. Schvalování Řídícím výborem proběhne 
v týdnu od 13. do 17. 12. formou per rollam. 
 
Další setkání pracovní skupiny se uskuteční na přelomu ledna a února 2022. 
 
 
Zapsal člen RT: Veronika Pažinová 


