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6. MINIKONFERENCE ODBORNÉHO PANELU 

MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI 
Podporujeme rozvíjení matematické gramotnosti nejen v matematice 

11. listopadu 2019, 9:00 – 17:00 h. 

Gymnázium Na Zatlance 11, Praha 5 

Hlavním cílem setkání je společné zamyšlení nad možnostmi rozvíjení matematické 

gramotnosti na obsahu různých oborů. Program tvoří workshopy, které budou zahájeny 

krátkým představením reálně odučené školní aktivity. Tu připravili a budou prezentovat 

učitelé z praxe. Ve skupinách budeme diskutovat o přínosu představených námětů pro učení 

žáků; o tom, kdy a jak je zařadit do vaší výuky; o případných rizicích a praktických 

zkušenostech s nimi. 

 

Otázky, na které budeme společně hledat odpovědi: 

1. Kde hledáte inspiraci a zdroje námětů pro rozvíjení matematické gramotnosti a co Vám 

pomáhá při plánování aktivit směřujících k rozvíjení matematické gramotnosti? 

2. Jaká vnímáte úskalí při realizaci požadavku rozvíjet matematickou gramotnost napříč 

obory? 

3. Jaká pozitiva přináší rozvoj matematické gramotnosti pro Vaše žáky/ pro Váš obor? 
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           Změna programu vyhrazena. 

9:00 – 9:30 Prezence s kávou na přivítanou, neformální 
diskuze 

 

9:30 – 10:30 Úvodní slovo za projekt PPUČ 

Seznámení s EMOU 

Jakub Holec, 

Lenka Urbanová, NÚV 

10:30 – 11:15 Rozvoj matematické gramotnosti v přírodopisu Dan Jedlička, ZŠ 
Sirotkova, Brno 

Eduard Fuchs, MU 
Brno 

11:15 – 12:00 Modelování potravního řetězce mikroorganismů 
(Ekologie) 

Václav Fiala, ZŠ 
Brigádníků, Praha 

Václav Bendl, NÚV 

12:00 – 12:30 Diskuze s občerstvením  

12:30 – 13:15 Rozvíjení matematické gramotnosti ve VO Člověk a 
příroda (Zeměpis) 

 

Petra Prokopová 
Machalová, ZŠ 
Táborská, Praha 

Darina Jirotková, UK 
Praha 

13:15 – 14:00  Zkušenosti ředitele pilotní školy projektu PPUČ 
s propojováním gramotností napříč obory  

Radomír Macháň, ZŠ 
Hranice 

Václav Bendl, NÚV 

14:00 – 14:20 Diskuze u kávy  

14:20 – 14:40 Práce s uvolněnými úlohami z mezinárodních 
šetření  

Dana Pražáková, ČŠI 

14:40 – 15:40 Náměty na rozvíjení matematické gramotnosti 
v dalších vzdělávacích oblastech (tělesná výchova, 
anglický jazyk, dějepis) 

Petr Polívka, 

Markéta Čonková, 

Josef Herink, 

NÚV 

15:40 – 16:45 Diskuze nad položenými otázkami, závěrečné 
shrnutí 

Hana Havlínová, NÚV 

16:45 – 17:00 Prostor pro neformální sdílení 

 

 


