
Rozvoj matematické 

gramotnosti

Partner: Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně



Cílové skupiny:

Žáci a pedagogové druhého stupně základních škol a 

nematuritních oborů středních škol 

Účel:

Rozvoj, posílení matematické gramotnosti žáků ve Zlínském Kraji



KA 4.1 Vzdělávání pedagogických 

pracovníků pro matematickou gramotnost

 6 vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky ve dvou letech

 Forma: jednodenní vzdělávací a inspirační setkání učitelů matematiky 

obsahující přednášky týmu řešitelů, zvaných přednášejících a kulaté stoly na 

daná témata

 Tvorba sborníku obsahujícího podkladové materiály pro vzdělávací akce

 Pilotní ověření části podpůrných materiálů pro rozvoj matematické 

gramotnosti

Podzim 2018 ZŠ Podzim 2018 SŠ Jaro 2018 ZŠ+SŠ

Podzim 2019 ZŠ Podzim 2019 SŠ Jaro 2019 ZŠ+SŠ



KA 4.1 Vzdělávání pedagogických 

pracovníků pro matematickou gramotnost

 Témata zpracovaná týmem řešitelů:

 Matematické modelování – modelování reálných situací 

- přehled dostupných materiálů, kompilace vhodných úloh, překlad anglického 
materiálu

 Finanční gramotnost a práce s Excelem za účelem základního zpracování 
dat

- přehled dostupných materiálů, kompilace vhodných úloh

 Možnosti multimediální podpory matematické gramotnosti formou výukových 
digitálních her

- přehled možností, pilotní ověření zájmu



KA 4.1 Vzdělávání pedagogických 

pracovníků pro matematickou gramotnost

Témata zvaných přednášek a diskuzí např.:

 Užití počítačů ve výuce matematiky

 Vizualizační programy pro podporu výuky matematiky (Geogebra a jiné)

 Přehled aktuálních základních metod výuky matematiky

 Výuka žáků se specifickými potřebami se zaměřením na matematiku

 Techniky učení se

 Tvorba matematických textů a obrázků

 Přechod ze základní školy na střední školu



KA 4.2 Aplikace matematiky v praxi

 Soutěž třídních kolektivů (120+15 škol) se zaměřením na rozvoj 

procedurálních schopností, porozumění textu a matematizaci úloh

- Online přes webové rozhraní 

- 2 ročníky: jaro 2019, jaro 2020

 Exkurze do vědeckého parku (7x2 třídních kolektivů)



KA 4.3 Interdisciplinární gramotnost

 Kulatý stůl řešitelů matematické a čtenářské gramotnosti 

- hledání společných témat 

- diskuze provázanosti témat 

- vzájemná podpora a inspirace 

- sdílení zkušeností



KA 4.4 Vzdělávání pedagogických 

pracovníků volnočasových aktivit pro 

matematickou gramotnost

 Pilotní vedení kroužku na ZŠ a SŠ 

- 2 skupiny

 Vyhodnocení, příprava školících materiálů 

 Školení pro skupiny 3x30 účastníků – pedagogických pracovníků jakožto 

budoucích vedoucích volnočasových aktivit (návaznost MAP)
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