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Zápis ze setkání PS Matematická gramotnost SO ORP Nýřany 
(setkání proběhlo v 10. ZŠ v Plzni  dne 27. listopadu  2019 - přítomní viz. prezenční listina) 

 
 

1. Aktuality MAP SO ORP Nýřany 
 
V rámci PS Mgr. Tomáš Svoboda  (MAS Radbuza) přítomné informoval o realizovaných                                 
a plánovaných aktivitách  Akčního plánu MAP v oblasti matematické gramotnosti: 
 
Deskové hry do škol – Cílem projektu bylo rozšířit vybavení škol deskovými hrami pro 
prohlubování matematické gramotnosti. Obsahem projektu byl nákup deskových her z finančních 
prostředků na realizaci Místního akčního plánu vzdělávání SO ORP Nýřany. Všechny zapojené 
školy a školská zařízení již mají hry ve svých organizacích, na konci školního roku 2019/20 
proběhne setkání na zhodnocení přínosu zapojení deskových her do výuky a volnočasových 
aktivit.  
Pomůcky na prohlubování digitální gramotnosti – na základě setkání ředitelů a ohlasů z PS, kde 
účastníci diskutovali o prohlubování digitální gramotnosti, vyplynul záměr pořízení několika sad 
pomůcek na prohlubování DG, které budou k dispozici na zapůjčování do škol. Účastníci se shodli, 
že vzájemné sdílení pomůcek je přínosné a uživatelsky vhodné pro školy v regionu. Konečná 
podoba realizace projektu bude projednávána na některém z příštích setkání PS MG. 
Letní škola – na základě dobrých zkušeností a kladných referencí plánuje MAS Radbuza letní školu 
pro pedagogy, jejíž součástí bude i matematická gramotnost. Termín a místo realizace je již 
známo, po finální úpravě celkového programu bude do území rozeslána pozvánka.  
 

2. Finanční gramotnost  

Účastníci pod vedením Mgr. Pavly Sýkorové otevřeli téma finanční gramotnosti. Mgr. 
Sýkorová poukázala na nutnost podpory finanční gramotnosti přirozenou formou již od 
nejmenších žáků, zmínila též pro ilustraci míru zadluženosti a exekučních řízení v rámci 
české populace.  

Účastníci si vyzkoušeli příklady z praxe, dostali tipy, jak využívat jaké úkoly a úlohy                  
při práci se stejně starými dětmi. Mgr. Sýkorová jim doporučila následující portály: 

• https://sites.google.com/site/financnigramotnostnazs/ 

• https://zdroje.guruveskole.cz/course_cat/financni/ 

mailto:info@mas-radbuza.cz
http://www.mas-radbuza.cz/
https://sites.google.com/site/financnigramotnostnazs/
https://zdroje.guruveskole.cz/course_cat/financni/


  
 
 

 
 

Nám. ČSA 24 | 333 01 Stod | e-mail: info@mas-radbuza.cz | tel.: +420 725 830 833 | IČO: 228 97 461 |  

www.mas-radbuza.cz 
 

 
 

Součástí tohoto zápisu je též prezentace Mgr. Sýkorové, která byla použita v rámci vedení PS. 
 
 
Kontakt: 
Zuzana Štychová: 725 909 846 (stychova@mas-radbuza.cz)  
Pavla Adamcová: 720 021 961 (adamcova@mas-radbuza.cz)  
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