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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 čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji 

potenciálu každého žáka.  

Datum a čas: 8. 2. 2020 2021 od 14.00 hodin  

Místo konání: on-line  

Přítomni:  viz prezenční listina  

 
1. SWOT analýza oblasti rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti a pre-

gramotnosti  

Pracovní skupina zrevidovala SWOT analýzu z minulého projektu a doplnila ji o nové poznatky 

a informace. Současně člen PS František Tomášek pomohl identifikovat oblasti, které jsou 

klíčové při sestavování SWOT analýzy. Identifikace klíčových oblastí napomohla při vedení 

rozhovorů s řediteli a učiteli základních a mateřských škol. Rozhovory vedla koordinátorka 

MAP v rámci návštěv škol v lednu 2020. Z rozhovorů jsme získali další podněty, které budou 

zařazeny do SWOT analýzy. 

2. Pravidelná setkávání učitelů Matematiky 2. stupně 

Koordinátorka MAP informoval přítomné o tom, jak fungují virtuální kavárny pro matikáře. 

Jedná se o on-line setkávání učitelů matematiky druhého stupně. Na setkáních učitelé sdílejí 

své zkušenosti s on-line nástroji, které používají ve výuce. Také sdílejí ověřené aktivity, které 

vedou k rozvoji matematické gramotnosti.  

3. Pravidelná setkávání učitelů ČJ 2. stupně  

Koordinátorka MAP osloví několik učitelů českého jazyka a požádá je o spolupráci při přípravě 

prvního on-line setkání češtinářů. Členové PS vidí taková setkání se sdílením zkušeností a 

informací jako velmi účinná a inspirující. Paní Hana Korbelová (členka PS MG) se nabídla, že 

pomůže s organizací prvního setkání a může sdílet některé univerzální nástroje, které se dají 

použít i v hodinách ČJ. 

4. Setkání pedagogů MŠ a ZŠ (Úvaly)  

Na setkání PS ČG a MG také padl návrh na setkání pedagogů MŠ a prvního stupně ZŠ 

v Úvalech, aby bylo možné sladit možnosti MŠ a očekávání ZŠ ve znalostech, dovednostech 

a kompetencích dětí před nástupem do ZŠ. Koordinátorka MAP vstoupila v jednání s MŠ i ZŠ.  

5. Další hmatatelné výstupy z MAP  

Koordinátorka MAP navrhla PS ČG a MG zamyslet se nad dalšími možnými výstupy z projektu. 

Navrhuje oslovit žáky základních škol s žádostí o napsání pohádek/příběhů, které by byly 

následně vydány v publikaci. Ilustrace by mohly zajistit místní ZUŠ. 
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Pro oblast matematické gramotnosti by mohl vzniknout soubor pracovních listů připravených 

žáky ZŠ a doplněné o gradované úlohy z pera pedagogů.  

6. Spisovatel do školy 

Podpořit čtenářskou gramotnost a oživit on-line hodiny výuky českého jazyka by se dalo také 

tím, že pozveme na on-line diskusi spisovatele/spisovatelku. Paní Věra Krajíčková z knihovny 

Eduarda Petišky osloví místní spisovatelku paní Geckovou a zjistí možnosti. PS by dále 

zpracovala nabídku pro školy.  

 

7. Příští setkání 

11. 5. 2021 – od 14.00 hodin v zasedací místnosti MAS Střední Polabí, zámek Brandýs nad 

Labem nebo on-line dle situace.  

V Brandýse nad Labem, dne 11. 2. 2021 

Zapsala: Emilie Koťátková  


