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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: 12.11.2019 od 14.30 hodin  

Místo konání: ZŠ Škvorec 

Přítomni:  viz prezenční listina  

Program: 

- Prezentace žáků ZŠ Škvorec  

- Edison 

- Rekapitulace z prvního jednání PS MG  

- Deskové hry ve výuce 
 

1. Prezentace žáků ZŠ Škvorec 

Vedení ZŠ Škvorec zajistilo pro PS MG prezentací žáků 9. třídy. Žáci školu úspěšně 

reprezentovali na soutěži lego robotiky na ČVUT v Praze, kde získali se svým projektem 1. 

místo. 

2. Edison 

Členům PS MG byla představena technologie Edison, kterou používají pedagogové v ZŠ 

Škvorec ve výuce. Přítomní měli příležitost zařízení si vyzkoušet.  

                    

 

3. Rekapitulace zápisu PS MG 1 

Koordinátorka MAP II pro Brandýsko zrekapitulovala body zápisu PS MG 1.  

Po minulém setkání pan František Tomášek předal kontakty na provozovatele EDUbusu. 

Koordinátorka MAP II se s provozovatelem spojila  a jedná p termínech na jaro 2020 .  
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Současně díky intervenci pana Františka Tomáška může MAP II Pro Brandýsko nabídnout 

pedagogům seminář pana prof. Hejného – 2. 12.2019 od 10 hodin v prostorách Pedagogické 

fakulty UK v Brandýse nad Labem.   

4. Deskové hry ve výuce 

PS MG dostala jako podnět k diskusi téma deskových her ve výuce. Koordinátorka MAP II předložila 

přítomným materiál Mgr. Jana Vodičky o deskových hrách ve výuce. Po diskusi ve skupině bylo 

odsouhlaseno, že oslovíme Mgr. Vodičku a požádáme ho o prezentaci na PS MG nebo pro širší 

skupinu učitelů matematiky.  

5. Další témata 

Mgr. Čiháková seznámila přítomné s pomůckami, které používá ve výuce – napři pomůcky Margaret 

Stern a NUMICON. 

 

Obr. Numicon 

Na základě této diskuse jsme požádali Mgr. Čihákovou o prezentaci těchto pomůcek na příští PS MG. 

Ing. Špitálník (sdílený metodik ICT pro MAP II) ještě doporučil aplikaci MATH DUEL při použití tabletů 

ve výuce. 

Další téma k diskusi byla „Motivace žáků v hodinách matematiky“ – co s tím, jak motivovat žáky – 

návrh na řešení jsou nechat žáky připravovat úkoly/úlohy pro své vlastní spolužáky. Přítomní popsali, 

jak postupují ve svých hodinách. Jako možné řešení vidíme schůzky učitelů a sdílení dobré praxe 

navzájem. 

6. Příští setkání 

18. 2. 2020 od 14.30 hodin – ZŠ Tip Toes, Brandýs nad Labem 

 

V Brandýse nad Labem, dne 14. 11. 2019 

Zapsala: Emilie Koťátková    


