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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. 2. 2022 od 16.00 hodin  

Místo konání: on line    

Přítomni:  viz prezenční listina  

 

1. Ukázková hodina matematiky  

S uvolněním epidemiologických opatření se znovu vracíme k možnosti uspořádat ukázkové 

hodiny matematiky v ZŠ Škvorec. 

Mgr. Korbelová nabízí termíny:  

- 12. 4. 2022 – 2. stupeň – téma Singapurská matematika 

- 12. 5. 2022 – 1. stupeň – Robotika ve výuce (Třebohostice) 

 

2. Soutěž pro žáky ZŠ 

Probíhá soutěž pro žáky 2. stupně – Jak by se měla vyučovat matematika, aby studenty 

upoutala, bavila a neměli z ní strach. Leták byl rozeslán na školy, adresován jak učitelům 

matematiky, tak českého jazyka.  

3. Kavárna pro matikáře 

Na začátku února proběhla virtuální kavárna pro matikáře, účast byla nižší, ale jedna 

z účastnic sdílela aktivitu, kterou aktuálně využívá na 2. stupni. Jedná se o práci ve skupinách, 

kdy si žáci rozdělí role a následně dané téma prezentují. Žáci si na aktivitě cvičí komunikaci a 

naslouchání, což je v hodinách matematiky neobvyklé.  

Další kavárna pro matikáře je naplánována na 15. 3. 2022 od 16 hodin. Pozvánku budeme 

zasílat blíže k datu.  

4. Diskuse 

- S plánovou revizí RVP se školy zamýšlení nad zařazením volitelného předmětu 

matematiky do rozvrhu  

- Tato aktivita se dá řešit již nyní formou doučování – využité financí z MŠMT  

- Doučování lze nabízet i nadaným žákům jako aktivitu navíc pro rozvoj MG 

- Obecně je náročné rozvíjet potenciál nadaných žáků s nízkou hodinovou dotací  

- Výuka matematiky jinak – venku/forma badatelského učení – je moc fajn, ale 

s vysokým počtem žáků není reálná 
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- Badatelství je třeba rozvíjet především na 1. stupni a na 2. stupni je možné na něj pak 

navazovat. Pokud na tuto formu výuky nejsou zvyklí z 1. stupně, na 2. stupni je těžší 

v nich probudit touhu po samostatné práci a bádání 

  

5. Příští setkání  

Příští setkání PS MG – 28. 4. 2022 od 16 hodin v zasedací místnost MAS Střední Polabí. 

 

V Brandýse nad Labem, dne 16. 2.2022 

Zapsala: Emilie Koťátková  


