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Zápis 

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

Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého 

žáka.  

Datum a čas: 15. 6. 2020 od 14.30 hodin  

Místo konání: Brandýs nad Labem  

Přítomni:  viz prezenční listina  

Program: Setkání učitelů matematiky 2. stupně ZŠ – burza nápadů – návrh data 

o Soutěž (Matematický Boyard) 

o Ukázková hodina matematiky  

o Centrum pro MG – podněty do výuky na webu MAP 

o Zábavná výuka s technikou  

 

1. Matematická soutěž – Matematický Boyard 

MAP ve Dvoře Králové má pro děti (a jednou za čas i rodiče) únikovou hru Matematický Boyard 

jako výstup PS MG, kdy děti v rámci souěže řeší matematické úkoly a kvízy, aby unikly ze 

„zamčené“ třídy. Jedná se o zpestření hodin matematiky.  

Koordinátorka MAP osolovila organizátory s žádostí o sdílení koncepstu hry. Po dohodě s MAP 

Dvůr Králové, jsme dospěli k tomu, že by se mělo jednat o produkt pracovní skupiny. PS se 

tedy 29.9.2020 pojede podívat do Dvora Králové a hru si zahraje, aby členové dostali představu 

o úkolech, prostředí…. Na základě prožitku pak rozhodneme, zda hru připravovat, v jaké 

rozsahu….. 

2. Centrum pro matematickou gramotnost – web  

V rámci Centra pro MG je na webu www.mapbrandysko.cz vytvořena v sekci Vzdělávání 

záložka Centrum MG, kde jsme uvedli odkazy na ověřené apliakce, které vyučující používali 

v době výuky na dálku. Další informace a tipy do výuky budeme postupně přidávat.  

 

3. Burza nápadů 

Burza nápadů je plánované setkání pro učitele matematiky z 2. stupně. První setkání 

proběhne v říjnu 2020. Aktivity připraví Hana Korbelová (Škvorec) ve spolupráci s Ivetou 

Holečkovou (Čelákovice). Na burzu pozveme učitele matematiky z našeho ORP.  

 

http://www.mapbrandysko.cz/


 
 

      
 MAP II pro Brandýsko, Reg. č. projektu - CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011529 

 

 

 

4. Ukázková hodina matematiky 

Po první ukázkové hodině matematiky bychom rádi navázali od 09/2020 dál. Paní Korbelová 

se pokusí domluvit s paní Holečkovou z Čelákovic, zda by mohla další ukázková hodina 

probíhat u nich. Koordinátorka MAP se pokusí zajistit další termín v ZŠ Heuréka v Úvalech.  

5. Zábavná výuka s technikou  

V období výuky na dálku proběhly dva webináře „Zábavná výuka s technikou“ – jejich 

záznam je na webu MAP v sekci vzdělávání- http://mapbrandysko.cz/zabavna-vyuka-s-

technikou/. 

S kolegou Michalem Špitálníkem plánujeme v podobných webinářich pokračovat také od září  

2020. Frekvence – 1x měsíčně. Délka – 60-90 minut.  

6. Prezentace BeeBotů v MŠ 

Mgr. Hana Korbelová nabídla mateřským školám prezentaci práce s BeeBoty. Pilotně 

vyzkouší program v MŠ Úvaly a následně připraví krátký text jako upoutávku pro ostatní 

ředitele MŠ. Po dohodě pak může během letních prázdnin, kdy jsou školky v provozu přijet a 

vše na místě předvést.  

7. Příští setkání – POZOR – mimo Brandýs n/L. 

29. 9. 2020 15.00 hodin – Dvůr Králové nad Labem – doprava do Dvora Králové po vlastní 

ose. Koordinátorka může nabídnout 3 místa v autě s odjezdem z Brandýsa nad Labem v cca 

13.30 – 13.45  hod. 

 

Témata k diskusi pro příští setkání: 

- Navrhovaná témata – návaznost ZŠ na MŠ – možnosti spolupráce elementaristů 

s učiteli v předškolním vzdělávání  

- Digitalizace – prezentace Bee-botů pro MŠ  

- Vstup do školy – projekt Good start to school - http://www.goodstarttoschool.eu/cs/o-

projektu  

- Zapojení psychologa  - systém spolupráce MŠ a ZŠ + v rámci MG zapojení lektorů H-

matu. 

V Brandýse nad Labem, dne 16. 6. 2020 

Zapsala: Emilie Koťátková    
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