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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: 6.10. 2020 od 14.00 hodin  

Místo konání: Brandýs nad Labem  

Přítomni:  viz prezenční listina  

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

o SWOT analýza – MG  

o Dotazník pro školy – otázky k MG a jiné  

o Návaznost ZŠ na MŠ – možnosti spolupráce elementaristů s učiteli 

v předškolním vzdělávání 

o Soutěž (Matematický Boyard) – odloženo  

o Ukázková hodina matematiky – odloženo  

 

1. SWOT analýza  

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

a informace.  

2. Dotazníky pro školy  

Koordinátorka MAP upozornila přítomné, že bude třeba spolupráce při sestavování dotazníku 

pro školy, ve kterém jsou otázky k mapování a rozvoji oblasti rozvoje matematické 

gramotnosti.  

3. Matematická soutěž – Matematický Boyard – výlet odložen kvůli epidemiologické 

situaci.  

Je možné plánovat a vymýšlet vlastní Matematický Boyard. 

4. Burza nápadů – odloženo – možná on-line  

5. 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.  

6. Příští setkání 

30. 11. 2020 14.00 hodin – Brandýs nad Labem – zasedací místnost MAS Střední Polabí 
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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  

V Brandýse nad Labem, dne 8. 10. 2020 

Zapsala: Emilie Koťátková    


