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Zápis 

ze setkání zástupců škol i dalších organizací z ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 

kteří se zapojili do Pracovní skupiny Škola pro život.  

Datum a čas: 18. 2. 2020 od 14.45 hodin  

Místo konání: Oblastní muzeum Praha-východ, Brandýs nad Labem 

Přítomni:  viz prezenční listina  

Program: 

- Městské okruhy pro školy 

- Pracovní sešit pro děti z mateřských škol (Brandýs a Boleslav) 

- Interaktivní procházka po městě pro školy – nové informace, pohled pedagogů 

- Katalog aktivit pro školy 

 

1. Městské okruhy pro školy 

Veronika Kubrichtová (MAS – Střední Polabí) přiblížila přítomným aktuální informace ohledně 

možné spolupráce s městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav při přípravě městských 

okruhů zaměřených na žáky základních škol. 

Dagmar Ryšavá (ZŠ Stará Boleslav) představila svůj návrh okruhu pro Starou Boleslav. 

Součástí jsou informace pro učitele, pracovní list pro žáky i obrazová příloha pro využití přímo 

ve výuce. Vzhledem k tomu, že jde o ucelený materiál, který je prakticky připravený 

k používání, zjistí zástupkyně MAS, jak by se dal využít. 

Dagmar Ryšavá dále přiblížila původní plán města zapojit do provázení po městě samotné 

žáky, ze kterého ale sešlo. 

Olga Medová doporučuje udělat všechny okruhy pod jednou značkou a připravit sérii kratších 

úseků. Učitelé tak mohou vyjít s dětmi ven 4-5krát do roka. Jako jedno z témat navrhuje i 

představení místních budov. Michaela Baštecká (knihovna Eduarda Petišky) zmiňuje materiál, 

který na toto téma vypracovala knihovna. 

Olga Medová upozorňuje, že je potřeba trasy plánovat i s ohledem na místní dopravu, aby bylo 

možné s dětmi bezpečně přecházet silnice. 

2. Knížka aktivit pro děti z mateřských škol (s tématem Brandýs a Boleslav) 

Do pracovní skupiny se nově zapojila Klára Víšková, místní ilustrátorka, která připravuje 

interaktivní pracovní sešit pro děti z mateřských škol zaměřený na místní historii, památky i 

další zajímavosti. Přítomní ocenili zpracovaný materiál, který je velmi poutavě zpracován. 
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3. Pokračování projektu Interaktivní procházka po městě pro školy 

Martin Hůrka (historik Oblastního muzea Praha-východ) nastínil přítomným, jak se posunuly 

přípravy interaktivních procházek. V období mezi setkáními pracovní skupiny proběhly 

samostatné schůzky se zástupci MAS. První pilotní procházka bude zaměřená na období 

Rudolfa II., kdy město Brandýs nad Labem vzkvétalo. Okruh povede od muzea přes starou 

část Brandýsa až k zámku. Žáci dostanou pracovní list, kde budou doplňovat zjištěné 

informace a částečně hledat pokračování trasy.  

Následně se vedla diskuze o časové dotaci na procházku s ohledem na možnosti žáků i 

potřeby škol. Pro mladší školní děti je z pohledu přítomných pedagožek doporučený maximální 

čas 90 minut, pro starší školní děti pak 120 minut. 

Pracovní skupina se shodla, že část příštího setkání věnuje otestování připravené procházky. 

Dagmar Ryšavá nabízí, že ji pak otestuje i spolu se skupinou žáků. 

4. Katalog aktivit pro školy 

Veronika Kubrichtová přibližuje přítomným plán vytvořit katalog místních aktivit, kterými mohou 

školy obohatit výuku o prakticky zaměřené činnosti. Myšlenka vzešla na pracovní skupině pro 

EVVO. Přítomní návrh ocenili. 

5. Příští setkání 

21. 4. 2020 od 14.30 hodin – Oblastní muzeum Praha-východ, Arnoldinský dům 

V Brandýse nad Labem, dne 18. 2. 2019 

Zapsala: Veronika Kubrichtová  

 

 

 

 

 

 

   


