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Zápis z 2. pracovního setkání pracovní skupiny Polytechnické 

vzdělávání a matematická gramotnost 

 

Místo realizace: Gymnázium Jevíčko, A. K. Vitáka 452, Jevíčko, 569 43 

Datum a čas realizované akce: 12. 12. 2016, 11:00 – 15:00 hod.  

Fotodokumentace:  

Přítomni: RNDr. Lukáš Müller, Mgr. Ladislava Pejřová, Mgr. Petra Klbiková, Mgr. Jana Střídová, Mgr. 

Leona Vrbová 

Nepřítomni: RNDr. Dag Hrubý, Mgr. Petra Rozsívalová 

Setkání zahájil vedoucí pracovní skupiny RNDr. Lukáš Müller, který pozval přítomné na ukázku 

netradiční výuky matematiky v 1. ročníku Kombinovaného lycea. Následoval rozbor hospitace, kde p. 

Müller seznámil přítomné se studijním programem Kombinovaného lycea a s členěním výuky, která 

využívá především principy waldorfské pedagogiky. PS z hospitace především ocenila přátelskou 

atmosféru v hodině mezi vyučujícím a studenty, aktivitu a samostatnost studentů při řešení zadaných 

úloh a formulací závěrů jejich řešení. Kladně hodnotila PS také dlouhodobé částečně volitelné úkoly 

z jednotlivých předmětů, které jsou dobrou přípravou na budoucí studium na VŠ. 

V druhé části setkání proběhla 2. schůzka pracovní skupiny, ve které poděkoval p. Müller 

členům PS za splnění úkolu odeslání 10 -15 námětů jakým způsobem zlepšit matematickou gramotnost, 

které budou zpracovány do příští schůzky a popř. doplněny. 

ÚKOLY a NÁVRHY: 

 Popularizační přednášky 

- Mgr. L. Vrbová domluví termín návštěvy základní školy SCIOŠkoly  Olomouc – předpokl. 

leden - únor 2017, která bude spojena s další pracovní schůzkou PS 

- Oslovení doc. RNDr. N. Vondrové z pedagogické fakulty UK v Praze k uspořádání přednášky 

na téma - Poslední novinky, trendy v pedagogice. 

- RNDr. L. Müller se bude informovat o možnosti návštěvy v Církevní základní škole a 

mateřské škole Archa. 

- Pozvání na Putovní výstavu Waldorfská škola za účasti pedagogů z VŠ v Praze a v Olomouci. 

Výstava proběhne leden- únor 2017  

 

 Materiály ke zvýšení matematické gramotnosti 

- příklady úloh pro 7. a 8. třídu - spojené třídy, společné příklady pro malotřídky - Mgr. 

Vrbová projekt Finanční gramotnost pro 7. - 8. roč. Mgr. Střídová projekt Římská čísla, 

chronogramy, ukázky přesmyček, Mgr. Pejřová slovní úlohy – příkladů pro výpočet obsahu 

a obvodu, procenta. 

(představí se na další schůzce PS), 

- návrh na společný projekt Výpočet střechy – pro žáky ZŠ 
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- návrh vytvoření brožury Příklady na úvod (slovní úlohy např. o společné práci, pohybu, 

směsi, procenta, které je možné řešit i zpaměti pomocí malé násobilky apod.) 

 

Termín dalšího jednání: leden 2017, bude upřesněno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 14. 12.2016      Mgr. Jana Střídová, v.r. 

 

 

 


