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Zápis 

setkání pracovní skupiny pro 

MATEMATICKOU GRAMOTNOST 

v rámci projektu MAP ORP Vlašim III 

 

Datum: středa 23. listopadu 2022, od 16:00 do 18:00 

Místo: Spolkový dům, Palackého náměstí 65, Vlašim  

Program zasedání:  

 

1) Přivítání a představení členů 

Na úvod setkání pracovní skupiny přivítal členy ředitel ZŠ Vorlina Vlašim Mgr. Petr Jíša. Dále přivítala 

přítomné Anna Dufková a poděkovala za účast.  

Na minulém setkání se skupina zabývala pojmem matematické gramotnosti a dala si za cíl definovat 

konkrétní dovednosti ve vztahu k matematické gramotnosti. Účastníci si měli na dnešní setkání 

připravit soubor dovednosti dětí a pedagogů MŠ/ZŠ. 

Dovednosti jako takové víceméně vychází právě z definice matematické gramotnosti. Skupina 

diskutuje nad jednotlivými body definice a jejich platnosti z pohledu MŠ a ZŠ. Následně proběhla 

diskuse o měkkých dovednostech dětí, která volně přešla k těmto dovednostem z pohledu 

pedagogických pracovníků. 

Jaké dovednosti potřebuje pedagog rozvíjet?  

a) Prezentační dovednost 

b) Dovednost zaujmout dítě/žáka 

c) Kreativní myšlení  

d) Schopnost naslouchat dětem  

e) Vedení diskuse 

f) Umět vidět v reálném životě matematické kontexty  

g) Práci s chybou 

h) Práce se zpětnou vazbou  

i) Diagnostika procesu učení (nastalo učení v matematické gramotnosti?) 
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Skupina dále diskutovala o možnostech rozvoje dovedností. Možnosti vidí v dalším vzdělávání 

prostřednictvím kurzů/školení. Vzdělávání bude pravděpodobně možné zařadit do akčního plánu pro 

implementaci v rámci MAP IV. Zájem skupina projevila o ochutnávku kurzu k měkkým dovednostem. 

Anna Dufková zašle členům skupiny nabídku. 

Anna Dufková poděkovala přítomným a ukončila setkání.  

 

 

Zapsala: Monika Hlaváčková 

 
Přílohy:  
 
1. Prezenční listina 
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