
 

 

Zápis 1. jednání Pracovní skupiny Matematická gramotnost a pregramotnost 
 

Datum: 24. 4. 2017 od 14.00 hod. 

Místo: KC Praha 12, Jordana Jovkova, Praha 4 - Modřany 

Vedoucí:  Mgr. Hana Böhmová 

Přítomni: viz prezenční listina 

Zpracovala: Martina Radvanová, Realizační tým MAP Praha 12 

 

A. Program  a průběh jednání 

ID Téma 
1 Představení MAP, představení vedoucí pracovní skupiny, garanta pracovní skupiny za RT 

Stručná informace o projektu MAP v Praze 12, vedoucí pracovní skupiny je Mgr. Hana Böhmová, za RT bude 
pracovní skupinu zajišťovat Martina Radvanová.  



 

 

3 Diskuse konkrétních problémů / námětů, které by mohly přispět k naplnění strategického rámce MAP 

Členové PS představili a diskutovali náměty, které považovali za potřebné projednat v rámci platformy:  

1) Pohled pedagogů na výuku matematiky po zavedení povinných přijímacích zkoušek z matematiky na 
SŠ (nepůjde o výuku matematiky pro život, ale o výuku matematiky tak, aby byli žáci připraveni na 
přijímací zkoušky). 

2) Účastníci PS se setkávají s tím, že žáci nerozumí čtenému textu (jde především o slovní úlohy, ze 
kterých si neumí vybrat podstatné informace/čísla, která pak mají používat při výpočtu).  

3) Využívané informační programy pro výuku matematiky (zkušenosti účastníka s programem 
Geogebra). 

4) Využívání výuky matematiky prof. Hejného, v rámci dotazníku zjistit, které školy tuto metodu 
používají. 

5) Možnosti případného sdílení  pomůcek pro výuku matematiky na ZŠ.  

6) Členové pracovní skupiny uvítají možnost sdíleného prostoru na webových stránkách (tzv. e-
sborovna, možnost sdílení volně šířených materiálů, náměty na nové pomůcky…) 

7) Počet nadaných žáků ve třídě a způsob práce s nimi v jednotlivých školách. 

8) Různý počet hodin matematiky na jednotlivých školách (2. stupeň ZŠ), možnost volby povinně 
volitelného předmětu (příprava na přijímací zkoušky na SŠ). Účastníci diskutovali na téma 
pravidelný seminář matematiky pro žáky, které matematika zajímá (jako jediná možnost se jevil 
kroužek pro žáky z více škol, např. v rámci DDM). 

9) Požadavek na začlenění otázek z oblasti výuky matematiky do dotazníku, který se připravuje v rámci 
projektu MAP Praha 12. 

 
Z diskuse vyplynuly následující návrhy  

1) Začlenění otázek z oblasti matematiky do dotazníku, který vznikne v rámci projektu MAP Praha 12. 
Otázky zapracuje L. Jungwiertová. 

2) Členové PS přivítají možnost sdílení zkušeností a informací na sdíleném webu (sborovna).  

3) Další setkání PS se uskuteční ve 2. polovině září 2017. Setkání se uskuteční v některé ZŠ, kde bude 
možné si prohlédnout některé pomůcky pro výuku matematiky.  

4) Společně se zápisem bude zaslán přehled členů pracovní skupiny. 
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