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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: 3. 12. 2019 od 14.45 hodin  

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

Přítomni:  viz prezenční listina  

Program: 

- Představení inspirativních projektů – ZŠ Palachova, ZŠ Stará Boleslav 

- Představení plánovaného projektu Interaktivní procházka po městě 

- Diskuze 

 

1. Představení inspirativních projektů 

Olga Medová ze ZŠ Palachova blíže představila účastníkům aktivity, které organizuje pro žáky 

1. stupně ZŠ s cílem prakticky je seznámit s místem, kde žijí. 

Dagmar Ryšavá ze ZŠ Stará Boleslav blíže představila účastníkům soutěž Staroboleslavský 

klíč, která v regionu běží už šestnáctým rokem a zapojuje do bádání o místní historii celou 

rodinu. Navíc učí žáky druhého stupně samostatně pracovat s informacemi. 

2. Představení plánovaného projektu Interaktivní procházka po městě 

Veronika Benešová z Oblastního muzea Praha-východ představila účastníkům plánovanou 

interaktivní procházku po městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav určenou žákům 

základních škol. Cílem projektu je žákům názorným způsobem vysvětlit, jak v minulosti 

vznikala města a zároveň je seznámit s místní historií. Prožitkový způsob předávání informací 

podstatně zvyšuje množství znalostí, které si žáci z výuky odnesou. 

3. Diskuze 

Náměty ze setkání: 

 Zapojit školy do zpracování místopisných okruhů, které pak budou sloužit dalším 

školním skupinám ke vzdělávacím aktivitám. 

 Podpořit síťování učitelů – učitelům chybí platforma, kde by se mohli setkávat 

s dalšími vyučujícími se stejným zaměřením. 

 Školy by velmi uvítaly přehled místních aktivit a praktických vzdělávacích 

programů, ze kterých by si následně jednoduše vybraly. 

 Školy by uvítaly i akreditovaný program představující místní reálie, jímž by si učitelé 

mohli rozšířit své vzdělání. 
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Úkoly: 

 Promyslet varianty praktického provedení projektu zaměřeného na zpracování 

místopisných okruhů. Cílem je navrhnout pilotní projekt, který propojí školy v jedné 

lokalitě. 

 Zjistit zájem města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav zapojit se do pilotního 

projektu. 

 

4. Příští setkání 

18. 2. 2020 od 14.45 hodin – Oblastní muzeum Praha-východ, Arnoldinský dům 

V Brandýse nad Labem, dne 3. 12. 2019 

Zapsala: Veronika Kubrichtová  

 

 

 

 

 

 

   


