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Zápis 

ze setkání zástupců škol z ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, které se se zapojili do 

Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého 

žáka.  

Datum a čas: 26. 9. 2019 od 14.30 hodin  

Místo konání: zasedací místnost MAS Střední Polabí, z.s., Zámek Brandýs nad Labem. 

Přítomni:  viz prezenční listina  

Program: 

- Představení účastníků  

- Představení MAP II pro Brandsýko 

- Náplň pracovní skupiny 

- Vzdělávací akce 

 

1. Představení účastníků  

Členové pracovní skupiny byli přivítáni a jednotlivě se představili. Na setkání byla také 

představena nová vedoucí OŠ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – RNDr. Alexandra 

Vokurková. Setkání PS MG se bude účastnit dle svých pracovních možností. 

Přítomní byli seznámeni s projektem MAP II pro Brandýsko v ORP Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav a jeho cíli. Byli také seznámeni s náplní práce pracovní skupiny. 

 

2. Závěry MAP I 

Členové byli seznámeni s výstupy projektu MAP I a závěry, které jsou přeneseny do MAP II – 

především se jedná o semináře pro pedagogy.  

 

3. Vzdělávací akce 

Členové byli vyzvání k předkládání návrhů na vzdělávací akce a školitele vzdělávacích akcí, 

které by pro region doporučili.  

František Tomášek – navrhuje využití EDUbusu – koordinátor MAP II ve spolupráci s panem 

Tomáškem  prověří možnosti a vzdělávací nabídku EDUbusu a na příští PS bude členy 

informovat.  

František Tomášek – nabídl, že se pokusí oslovit a požádat prof. Hejného o motivační seminář 

pro pedagogy, na který by mohly navazovat semináře v rámci Letní školy (20+21.8.2020). 
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Paní Hana Korbelová  - informovala přítomné o tom, že ZŠ Škvorec je zapojena jako 

partnerská škola v projektu, díky kterému škola získala 40 ozbotů. Škola má také vyškolené 

učitele a nabídla zorganizovat několik ukázkových hodin s aktivitami do hodin pro kolegy 

z okolních škola.  

Stanislava Daňková – sdílela zkušenost se semináři matematiky Hejného pro rodiče žáků  ZŠ 

Úvaly 

 

Jako vedoucí pracovní skupiny bude působit paní Stanislava Daňková ze ZŠ Úvaly.  

 

4. Příští setkání 

7. 11. 2019 od 14.30 hodin – ZŠ Škvorec, Tyršova 130 

 

 

 

V Brandýse nad Labem, dne 27. 9. 2019 

Zapsala: Emilie Koťátková  

 

 

 

 

 

 

   


