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Vyhodnocení vzdělávací akce Matematická gramotnost 

Vyhodnocení proběhlo na základě evaluačního dotazníku vzdělávací aktivity MAP Hlučínsko – 

západ. 

Název akce: Matematická gramotnost: Matematické hry a nadaní žáci 

Lektoři: RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D 

Anotace: Workshop je zaměřen na představení různých her, které lze využít v hodinách 
matematiky na prvním stupni základní školy při práci s talentovanými nebo nadanými žáky, 
případně hry, které rozvíjejí zájem žáků o matematiku. V rámci workshopu budou ukázky her 
s čísly, logické hry, rébusy, magické čtverce, hry podporující rozvíjení geometrického názoru 
a prostorové představivosti, i koncept celoročních třídních her ve smyslu gamifikace výuky.  

 

Cílová skupina: učitelé základních škol nižšího a vyššího stupně 

Datum a místo konání akce:  17. října od 8:00 do 10:00 první blok, od 10:00 do 12:00 druhý  

Základní a mateřská škola Ludgeřovice 

    Markvartovická 50/966 

    Ludgeřovice, 747 14 

Evaluační dotazník anonymně vyplnilo 4 účastníci v prvním bloku workshopu pro nižší stupeň 

a 5 účastníků v druhém bloku workshopu pro vyšší stupeň. 

Výsledky odpovědí na otázky 

Otázka č. 1: Prezentované informace byly přehledné a smysluplné: 

Výsledek nižší stupeň: 100 % rozhodně ano     

 Výsledek vyšší stupeň: 80 % rozhodně ano, 20 % spíše ano 

Otázka č.2: Během vzdělávací akce bylo uvedeno dostatečné množství užitečných příkladů 

z praxe:      

Výsledek nižší stupeň: 100 % rozhodně ano     

 Výsledek vyšší stupeň: 80 % rozhodně ano, 20 % spíše ano   

Otázka č.3: Poznatky a informace získané vzdělávací akci jsou pro mne využitelné v praxi:

 Výsledek nižší stupeň: 75 % rozhodně ano, 25 % spíše ano    

 Výsledek vyšší stupeň: 100 % rozhodně ano   

Otázka č.4: Lektor(ka) zapojoval(a) účastníky do diskuze či řešení problémů:  

 Výsledek nižší stupeň: 100 % rozhodně ano     

 Výsledek vyšší stupeň: 100 % rozhodně ano 
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Otázka č.5: Prezentační dovednosti lektora/-ky (pozn. Hodnotící stupnice jako ve škole):

 Výsledek nižší stupeň: 1 

 Výsledek vyšší stupeň: 1    

Otázka č.6: Rozsah odborných znalostí lektora/-ky v daném tématu:   

 Výsledek nižší stupeň: 1 

 Výsledek vyšší stupeň: 1      

Otázka č.7: Organizace vzdělávací aktivity:      

Výsledek nižší stupeň: 1 

Výsledek vyšší stupeň: 1    

Otázka č.8: Ohodnoťte, prosím celkovou kvalitu akce:      

Výsledek nižší stupeň: 1 

Výsledek vyšší stupeň: 1     

Otázka č.9: Uveďte, prosím, dílčí téma(ta) workshopu, která pro Vás byla nejpřínosnější:

 Výsledek nižší stupeň: hra s kostkami, praktické ukázky her, matematické hry 

Výsledek vyšší stupeň: všechno, hra 24,  

Otázka č.10: Připomínky, otázky, návrhy na zlepšení:      

nic      

Závěr: 

Organizace a celková kvalita akce byla respondentem hodnocena velmi kladně.  Poznatky a 

informace získané na vzdělávací aktivitě byly přínosné a v praxi využitelné. Přínos byl shledán 

především v praktických ukázkách práce s žáky, příklady her, jejich použitelnost pro nadané 

žáky a jejich možné modifikace. 

Zpracovala: Zuzana Jurášková 

 


