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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Matematická gramotnost 

Termín konání: čtvrtek 28. dubna 2022, od 14:00 hod. 

Místo konání: Městská knihovna Frýdek-Místek 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Seznam místních lídrů 

3. Abaku – metoda založená na hře 

4. Diskuse 

5. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájila Karla Peterková, která přivítala přítomné členy a představila pro-
gram jednání. Z jednání PS byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace pro potřeby dokladování. Zápi-
sem byl pověřen David W. Novák, jeho ověřením Lenka Bury. 
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INFORMACE O PROJEKTU 

David W. Novák krátce informoval přítomné o aktivitách, které v projektu (i mimo něj) proběhly od posledních 
jednání PS, aktuálně probíhají a plánují se: 

 31. března a 1. dubna 2022 proběhl na hotelu Sepetná na Ostravici seminář pro ředitele a vedoucí pracovníky 
škol a školek, na kterém se tito měli možnost vzdělávat v právních a ekonomických oblastech řízení školy, 
sdílet zkušenosti a čerpat energii pro další práci. V současnosti seminář vyhodnocujeme a připravujeme další, 
který se bude konat v říjnu 2022 (přesný termín zatím není stanoven). Financováno z dotace Statutárního 
města Frýdek-Místek 

 Připravuje se další ročník festivalu inspirace v přírodních vědách. Ten se uskuteční 31. srpna 2022 ve Frý-
dku-Místku. Financováno z dotace Statutárního města Frýdek-Místek 

 Samostatně probíhají vzdělávací aktivity metodických klubů (uvedených v ročním akčním plánu 2022). Pře-
hled témat jednotlivých akcí bude v předstihu rozesílán v pravidelném harmonogramu akcí. 

 Probíhá aktualizace strategického rámce priorit a seznamu investičních priorit. Podklady k seznamu a pří-
padné podněty, připomínky a komentáře k oběma dokumentům je možné zasílat do 13. května 2022 Da-
vidu W. Novákovi. 

 Probíhá sběr námětů na aktivity, které budou zahrnuty do ročních akčních plánů 2023, 2024 a 2025. Tipy 
lze zasílat členům realizačního týmu nebo vznášet přímo na jednáních PS, kde budou (tak jako tak) probrány. 

  

SEZNAM MÍSTNÍCH LÍDRŮ 

David W. Novák poděkoval přítomným za tipy na osoby, které by měly figurovat na seznamu místních lídrů projektu. 
Seznam je stále otevřený a osoby do něj lze stále přidávat. 

ABAKU – METODA ZALOŽENÁ NA HŘE 

Paní Hana Vantuchová (host) přestavila přítomným aktuální problémy metod, technik a nástrojů výuky matematiky 
a důvody k zavádění inovativních metod, technik a nástrojů. Jedním z takových nástrojů je Abaku, hra a současně 
metoda výuky počtů, využitelná od nejnižších ročníků základní školy. 

Přítomní se shodli na potřebě zohlednit využívání inovativních metod, technik a nástrojů pro výuku matematiky a 
rozvoje matematické gramotnosti. Načrtli základní kontury aktivit, kterou budou zařazeny do ročních akčních plánů 
2023 a 2024 (případně dalších). Důraz je kladen na vzájemnou výměnu zkušenosti učitelů, představení nových 
metod učení a rozvoj aktivity pro žáky (např. soutěží ve hře ABAKU) v matematice a matematické gramotnosti. 

Členové pracovní skupiny budou v budoucnu hledat další nové metody, techniky a nástroje pro výuku matematiky, 
průběžně je představovat, tak aby bylo možno připravit konkrétnější aktivity do ročních akčních plánů na příští roky. 

Po ukončení zasedání pracovní skupiny přítomní měli možnost si hru ABAKU více vyzkoušet a objevovat a diskutovat 
možnosti využití hry ve výuce. 
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DISKUSE 

Diskuse k jednotlivým bodům programu probíhala průběžně. 

OSTATNÍ 

Další jednání PS se uskuteční na podzim 2022. Termín a místo budou upřesněny dodatečně. 

ZÁVĚR 

Karla Peterková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS. 

 

 

Zapsal: David W. Novák 

Ověřila: Lenka Bury 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Matematická gramotnost 


















