
 

Zápis ze 3. setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost 

Datum: 24.10.2019 

Místo: zasedací místnost Místní akční skupiny Podřipsko, z. s. 

Přítomen: dle prezenční listiny 

 

Úvod: 

- Mgr Anna Červená zahájila zasedání pracovní skupiny a přivítala všechny přítomné 

- Seznámení členů s dnešním úkolem, který m je identifikace příčin problémů v oblasti 

matematické gramotnosti z důvodu stanovení jasnější struktury problémů, tento krok 

nám pomůže při určení konkrétních opatření vedoucích k vyřešení těchto problémů. 

 

Výsledek identifikace příčin problémů: 

 

Matematická gramotnost  

- Projednání možných příčin nedostatečné podpory individuálního přístupu k žákům 

 vysoký počet žáků ve třídách 

 chybějící tradice tandemové a párové výuky 

 neefektivní využití asistentů pedagogů a nekvalitní vzdělání asistentů pedagogů 

 nedostatek pomocných profesí k učitelské praxi (psycholog, speciální pedagog, 

zdravotní sestra nejsou neustále k dispozici) 

 přetížení učitelů 

 neefektivní využívání týmové práce žáků 

Žák chápe matematickou úlohu jako obraz reality 

 problémy s porozuměním textu 

 nevhodný styl výuky (učení bez souvislostí) 

 nedostatečný individuální přístup k žákům 

 nedostatečná hodinová dotace matematiky 

 chybějící vnitřní motivace žáků 

 

Dobrá implementace pomůcek do výuky 

 učitelé nejsou kvalitně proškoleni 

 chybějící průběžná podpora učitelů v jejich praxi 

 přetížení učitelů (náročnost na přípravu) 

 vysoká počáteční investice 

 obtížná orientace v přemíře nabídek pomůcek/školení 

 chybějící spolupráce mezi pedagogy jako podpora při implementaci pomůcek 

 

Dostatek metodické znalosti pro implementaci individuálního přístupu k žákům 

 chybějící kontinuální podpora práce učitelů 

 nedostatečná příprava budoucích učitelů na pedagogických fakultách 

 chybějící spolupráce mezi ZŠ a MŠ a pedagogickými fakultami jako centry 

odbornosti 

 nedostatečná systémová podpora 



 

 chybí platforma pro sdílení znalostí a zkušeností mezi učiteli v jednotlivých školách a 

napříč školami 

 

Diskuze: 

Pozvánky na akce: 

-  seminář na téma Syndrom vyhoření + Den pro polytechniku v Roudnici nad Labem 

Plánováne aktivity 

-  Projekt environmentálního vzdělávání od 07/2020 

 

 

 

Termín dalšího setkání byl stanoven na 3.12.2019, oficiální pozvánka bude rozeslána 

členům pracovní skupiny v dostatečném předstihu. 

 

 

 

 

 


