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PROJEKT  

 

"MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN V ÚZEMÍ DOPADU NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ" 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000356 

 

 

 

ZÁPIS Z 3. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN + výstupy 

 

 

Den a místo setkání:  1. 3. 2017, KD NMNM 

Přítomni: Realizační tým MAP + členové Pracovních skupin, viz Prezenční listina 

 

 

TÉMA:  
ZAMĚŘME SE NA TO, CO MŮŽEME OVLIVNIT A ZLEPŠIT V OBLASTI VÝCHOVY A 

VZDĚLÁVÁNÍ NAŠICH DĚTÍ A ŽÁKŮ.  

1. +2. skupina budou spojeny - Přechod dítěte z MŠ do ZŠ 

3. skupina – „JAK MŮŽE MOJE ORGANIZACE PŘISPÍVAT DO PROJEKTU MAP" 

 

 

 

Program:  
1. uvítání, organizační zajištění 

2. aktuality v projektu 

3. práce jednotlivých skupin   

4. vyhodnocení práce ve skupině  

5. společná diskuze - představení výsledku koučem ostatním skupinám, diskuze a připomínky  

6. závěr 

 

 

 

Termíny dalších setkání - vždy středy: 

10. 5. 2017 od 16:00 - 18:00 hodin v KD NMNM 

21. 6. 2017 závěrečný kulatý stůl od 16:00 - 18:00 hodin v KD NMNM 

 

 

Přílohy: výstupy Pracovních skupin, Zásobník projektů - jsou součástí zápisu 

 

 

 

V Novém Městě na Moravě, 5. 4. 2017 

 

 

 

Zapsala: Ing. Jitka Zelená  
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1 Pracovní skupina - předškolní vzdělávání + 2. Pracovní skupina - základní školy 

skupiny pracovaly společně 
 

Termín setkání:  1. března 2017 

Místo setkání:  KD Nové Město na Moravě 

Účastníci setkání:  viz Prezenční listina 

Zapsal:   M. Peřinová, PaedDr. Nejedlá 

 

Téma k diskuzi: 

 

Priority spolupráce mateřských a základních škol 
Rozbor a výstupy z diskuze 

Opatření 
1. identifikace problému: 

Problematika vstupu dětí do prvních tří – rozdílnost výstupů jednotlivých MŠ 

Základní školy ve výstupu minulé pracovní skupiny řešili problematiku změn vstupu prvňáků 

po zavedení věkově smíšených  skupin.  

Problematika logopedické péče, profesní komora logopedů. Práce učitelek s dětmi se špatnou 

výslovností.  

 

2. Žádoucí změna 

 

Vytvoření platformy učitelů prvního stupně základních škol a učitelů mateřských škol. 

Nastavení spolupráce. Tato platforma bude působit u těch MŠ, jejichž děti půjdou do prvních 

tříd ZŠ Nové Město, u mimonovoměstkých  škol je, nebo se nastaví spolupráce konkrétních 

zařízení. Problém není u spojených zařízení základních a mateřských škol, protože je zde 

mnohem užší spojení, mnoho akcí dělají společně, děti znají své budoucí spolužáky i učitele, 

učitelé mohou často sledovat budoucí žáky a konzultovat s jejich učitelkami. Novoměstské 

mateřské školy pracují podle programu Začít spolu.  

 

Logopedie řeší problém nárůstu dětí s poruchou řeči a nedostačující provozní kapacitou. 

Identifikaci problému a nápravu může provádět pouze klinický logoped. Těch není na 

současnu situaci dostatečný počet. Učitelky - logopedické asistentky pod odborným vedením 

klinického logopeda provádějí intenzívní logopedickou terapii se zaměřením na správný vývoj 

artikulace, fonematického sluchu, rozvoj slovní zásoby, vyjadřovací pohotovosti, vypravování, 

odstraňování vadných řečových návyků. 

 

Tato terapie se provádí na základě pedagogických metod, zaměřených na stimulaci funkce 

zrakové, sluchové, grafomotorické s cílem připravit dítě na proces výuky čtení, psaní, počítání 

v 1. třídě. 

 

3. Ostatní připomínky 

Ob skupiny se shodly na tom, že v rámci stanovení priorit závěrů jednání pracovních skupin 

má spolupráce MŠ a ZŠ nejdůležitější místo. 

Dalším bodem bylo zaměření šablon a výměna zkušeností při realizaci šablon školami.  
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 3. Pracovní skupina pro zájmové a neformální vzdělávání – zápis z 3. setkání 

 

Termín setkání:  1. března 2017 

Místo setkání:  KD Nové Město na Moravě 

Účastníci setkání:  viz Prezenční listina 

Zapsal:   Mgr. Ivo Kuttelwascher 

 

 

Priorita 4 Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání 

 
Dílčí cíl:  

Sportovní pohybové aktivity dětí a žáků SWOT analýza 

Nové Město na Moravě jako centrum rozvoje vzdělávání a sportu – jaké aktivity může naše 

organizace nabídnout 

 

 

Dílčí cíl:  

Sportovní pohybové aktivity dětí a žáků SWOT analýza 

 
silné stránky: 

- dostatek sportovních klubů 

- široká nabídka sportovních aktivit 

- aktivity dětí o prázdninách: 

 kluby 

 DDM 

 neziskovky 

- spolupráce DDM a ŠSK L. Čecha 

slabé stránky: 

- prostory jsou, ale nedají se využívat – atletický stadion, hřiště u Gymnázia 

- kluby x prostory 

- málo soutěží mezi školami, mezi obcemi 

příležitosti: 

 

- vybudování víceúčelové haly 

 sportovišť 

 parkuru 

 areál pro airsoft 

hrozby: 

 

- odliv dětí, úbytek obyvatel 

- soc. patologické jevy 

- obezita 

- ničení majetku, nárůst kriminality 
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Nové Město na Moravě jako centrum rozvoje vzdělávání a sportu – jaké aktivity 

může naše organizace nabídnout? 

 
ZUŠ – p. Petra Sobotka:  

Zajištění hudebního doprovodu různých sportovních aktivit (turnajů, soutěží, atd.) 

Případná spolupráce s tanečním souborem ZUŠ + výtvarným oborem ZUŠ 

 

M. Holešová: 

Kvízy a soutěže pro děti a mládež, besedy se sportovci 

Tematické besedy (Abeceda sportu, s batohem na zádech) 

Autorská čtení- Zimní sporty, Co víte o vodě? Den Země 

 

ŠSK – p. Holubová: 
ŠSK - děti se naučí plavat, na běžkách, na snowboardu, lezení, kola, míčové hry, pingpong, squash, 

vodáctví + možnost sportovat o prázdninách 

Batt klub – aktivity dětí o všech prázdninách 

- jarní – svah Harusák 

- letní – kola plavání 

- podzimní – tůry 

Horská kola – trénink dětí, závody za NMnM, trénink atletiky (s rodiči) 

 

p. Hromádková: 

garant pro soutěže vesnických škol 

výstavba a rekonstrukce skokanských můstků 

vedení tréninku prof. trenéry – běh + biatlon, skok sdružený 

kvalitní upravené lyžařské tratě pro veřejnost, osvětlení, upravené cyklistické tratě 

zázemí pro veřejnost 

divácké sportovní využití (SP, EP) 

závody pro nejmenší – neregistrované – párkové závody 

 

Portimo o. p. s., EZOP: 
Vzdělávání - nabízíme PPV = pomoc z přípravou na vyučování, možná spolupráce se školami, 

nejedná se pouze o doučování, ale i poradenství jak se učit, jak ve škole vycházet s učiteli/spolužáky 

talenty v určitých oblastech – rozvíjet, podporovat 

Sport - sportovní aktivity zdarma, dostupné pro děti a mládež ze sociálně slabších rodin 

zprostředkování kontaktů na sportovní kluby a jiné organizace 

snaha získávání dotací na kroužky/sportovní aktivity, aby se k nim dostali naši uživatelé 

motivace dětí a mládeže k pohybu 

v rámci streetworku aktivizace „poflakujících se“ dětí a mládeže 

půjčování sportovního vybavení v terénu 

 

DDM, p. Sobotková: 

Nabídka pohybových aktivit - mažoretky, judo, kickbox, airsoft (nerf liga), florbal (turnaje, liga 

domečků), street tanec, aerobic, batbington, (turnaje), nové trendy v pohybu – žonglování, horská kola 

Turistiky při příměstských táborech, poznávání Kraje Vysočina 

Vzdělávání - Mateřské centrum – postupné seznamování dětí a rodičů s nabídkou činností DDM 

Aktuální možnosti lze podle poptávky měnit 

 

p. A. Landori: 
Pomoc při realizaci sportovních aktivit, možnost předání kontaktů na trenéry sportu. V případě 

postavení sportovní haly bych rád pomáhal jako trenér. 
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ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ - zatím rámcové návrhy od členů Pracovních skupin: 

 

 

1. PODPORA SPORTU  

 skokanský můstek pro děti 

 širší využití atletického stadionu 

 využitelnost hřiště před gymnáziem 

 ŠAMPIONÁDA - sportovní soutěže obcí ORP/atletika 

 bobová dráha, U-RAMPA, skate, parkour, workoutové hřiště 

 trampolína, skákací hrad 

 zimní stadion, kluziště dostupné školám i veřejnosti 

 lanové centrum, slacklline 

 půjčovna kol 

 

2. PODPORA ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 

 učení zážitkem, praktická ochrana přírody 

 přírodní učebny, pořízení vybavení umožňující technická měření v terénu 

 revitalizace prostředí, výsadba nových stromů apod  

 lesní obora se zvířaty 

 zvířecí farma, záchranná stanice pro zvířata, lesní zvířecí školka 

 

3. SLUŽBY PRO ŽÁKY ŠKOL 

 stojany na kola v blízkosti škol a školek 

 autobusy zdarma pro děti a mládež na exkurze, sportovní utkání, výlety 

 možnost dojíždění externích trenérů nebo učitelů na obce 

 klubovna bez poplatku pro děti čekající na autobus 

 společný projektový manažer pro školy a školky 

 alternativní základní škola - v ZR funguje ŠKOLA NA RADOSTI 

 

4. LETNÍ BROUZDALIŠTĚ na náměstí 

 

5. VYSOČINA ARÉNA - koncerty 

 

6. BOSOHOHÁ STEZKA/chodníčky, nejlépe uzavřený prostor kvůli psům, kočkám atd. 

 

7. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

 dostupnost dopravních prostředků 

 spolupráce s Městskou policií - dopravní víkendy 

 

8. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

 rozšíření, podpořit výuku sjezdovek a snowboardu - příspěvek na vlek a mzdu  trenéra z EU? 

 to samé v létě: lezení, jízda na kolech, výuka plavání v lázních nmnm atd… 
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9. SLUŽBY PRO RODINY S MALÝMI DĚTMI 

 další prostor pro matku s dítětem/přebalování, kojení, přihřívání mléka/family Point 

 placené hlídání dětí 

 

10. RELAXAČNÍ PARK 

 

11. VIDA park - teleportovat k nám do NMNM 

 

12. PROSTOR vymezený a řádně označený pro psy/stráň mezi fotbalovým stadionem a rybníky 

 

13. BIBLIOBOX - možnost vrácení knih do boxu v době, kdy není v knihovně otevřeno 

 

14. WEB  

 přehledný portál kroužků a aktivit pro děti s možností filtrů/věk dítěte, zaměření 

 přehledný kalendář akcí 

 

 

 

  

 

 


