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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: 28. 1. – 26. 2. 2021 

Přítomni: dle prezenční listiny – viz příloha zápisu 

Setkání: 11. 

Zápis: 

 

Za RT pracovala Veronika Pažinová. 
 
Z důvodu koronavirové epidemie jsme přistoupili k uskutečnění 11. setkání pracovní skupiny 
prostřednictvím e-mailové komunikace.  
 
Cílem 11. setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost bylo vybrání didaktických 
pomůcek, které budou sloužit k zapůjčování mateřským a základním školám v našem území. 
 
28. 1. 2021 vyzval RT členy pracovní skupiny k zaslání námětů na koupi didaktických pomůcek. 
Tato výzva byla zaslána všem členům všech pracovních skupin projektu MAP II Vysokomýtsko. 
Členové pracovní skupiny pro matematickou gramotnost měli navrhnout pomůcky pro rozvoj 
matematické gramotnosti.  
 
Na základě obdržených odpovědí, které RT získal ze všech pracovních skupin, vypracoval 
dokument s názvem „Náměty na školní pomůcky k zapůjčování v území“. Tento zpracovaný 
seznam navrhovaných pomůcek zaslal dne 11. 2. 2021 RT všem členům PS k okomentování. 
Dokument je též součástí tohoto zápisu.  
 
S ohledem na velmi nízké zapojení členů pracovních skupin, RT oslovil s nabídkou podpory 
nákupu didaktických pomůcek přímo ředitele mateřských a základních škol v území, a to 
prostřednictvím emailové a telefonní komunikace. Na základě komunikací s jednotlivými 
řediteli vzešlo z území, že pro školy by bylo daleko přínosnější, kdyby pomůcky mohly školy 
vlastnit, nikoliv si je pouze půjčovat. Pro nakoupené pomůcky by každá škola vytvořila 
metodiku, která bude součástí dokumentace projektu MAP II a bude volně přístupná pro 
všechny zapojené školy. Z tohoto důvodu došlo ke shodě v názoru, že největším přínosem pro 
území bude, když si každá škola vybere vzdělávací pomůcky dle svých potřeb a podporu 
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nákupu pomůcek využije každá škola dle svého uvážení a výběru. Této podpory využilo 19 
škol.  
 
Jako půjčovací pomůcky byly pro území Vysokomýtska zakoupeny pouze dva Klokanovy kufry 
a soubor odborné literatury podporující učení se venku. Výběr těchto pomůcek byl podložen 
na základě dlouhodobé spolupráce s paní Jiřinou Bednářovou, se kterou pořádáme pro 
pedagogy v našem území opakovaně semináře Diagnostika dětí předškolního věku, jež je 
základem pro práci s Klokanovým kufrem. Nabídka pomůcek k zapůjčení je zpřístupněna na 
našich webových stránkách v sekci Školní pomůcky. 
 
Další setkání pracovní skupiny se uskuteční na konci dubna 2021. 
 
 
 
Zapsal člen RT: Veronika Pažinová 


