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ZÁPIS Z 5. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN
Den a místo setkání: 20.9. 2017, KD Nové Město na Moravě
Přítomni:
Realizační tým MAP
Členové Pracovních skupin, viz Prezenční listina
Hosté - starosta M. Šmarda, paní P. Strojvůsová

Závěrečné setkání a veřejná diskuze k analytické části MAP, Zásobníku projektů a
zhodnocení práce za období setkávání PS od prosince 2016-září 2017.
Program:
1. Úvod
V úvodu setkání jednotliví kouči pracovních skupiny zhodnotili několika větami působení svých
pracovních týmů, výsledky práce byly zapracovány do analýzy dokumentu MAP, který byl
Řídícím výborem schválen dne 13.9.2017.
2. Schválené investiční projekty, které budou realizovány za podpory EU OP VVV a IROP, jejichž
zapracování do Strategického rámce projektu MAP bylo povinnou součástí:
1. ZŠ NMNM, Vratislavovo nám. 124, NMNM
DRUH VÝZVY: VÝZVA 46 (IROP) INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Název projektu: Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1. ZŠ v Novém Městě na
Moravě.
2. ZŠ NMNM, Leandra Čecha, NMNM
DRUH VÝZVY: VÝZVA 46 (IROP) INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Název projektu: Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti.
3. ZŠ A MŠ KŘÍDLA
DRUH VÝZVY: VÝZVA 46 (IROP) INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Název projektu: ZŠ přístavba nové učebny
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3. Diskuze na téma ALTERNATIVNÍ ŠKOLSTVÍ
Na předchozích setkáních se diskutovalo o problematice alternativního vzdělávání, k doiskuzi
byla přizvána paní Strojvůsová, která se touto tématikou zabývá a na toto téma jsme následně
hovořili, zejména o zkušenostech s alternativním vzděláváním již od MŠ, domácím vzděláváním,
Walldorfskou metodou, Mgr. Kachlíková představila principy daltonské výuky a daltonu na 2. ZŠ
v Novém Městě na Moravě.
4. Slovo starosty Města Nového Města na Moravě
Zhodnocení práce týmu a pracovních skupin, poděkování za připomínky a diskuzní příspěvky.
5. Doplňující informace pro MŠ a 1. stupeň ZŠ - Podpora motoriky a logického myšlení dětí
Na Konferenci ředitelů škol v červnu 2017 byly představeny dva bloky od lektorky E.
Fruhwirtové http://evafruhwirtova.cz/, pokud by měli účastníci zájem, více informací na uvedené
adrese:
I. blok Aktivní trénink mozku
Zábavné aktivity, při kterých si účastníci potrénuji kognitivních schopnosti. Soutěž pomocí
programu Brain Jogging.
II. blok Mozkohračky aneb mozek se chce bavit
Praktická ukázka mozkohraček. Stanoviště s úkoly, které je potřeba vyřešit. Malá ochutnávka
programu, který lze připravit pro školy. Praktické vyzkoušení mozkostřelby (snímání mozkových
vln pomocí EEG čelenky a zpětná vazba schopnosti koncentrace, vše formou hry).
6. Navazující projekt MAP2, implementace a následné projekty
Představení pokračování a přímé návaznosti na současný projekt, který by se měl realizovat od
jara 2018. Poděkování účastníkům za spolupráci na projektu MAP, význam a důležitost
dokumentu pro podávání projektových žádostí v následném období.
7. Dokumentace k projektu k nahlédnutí veřejnosti: https://radnice.nmnm.cz/dulezite-dokumenty/
8. Závěr
Zapsala: Ing. Jitka Zelená
V Novém Městě na Moravě, 25.9. 2017

V případě dotazů nás kontaktujte:
Hlavní manažerka projektu:
Koordinátorka projektu:

Mgr. Alena Lukášová, +420 725 887 158
Ing. Jitka Zelená, +420 720 053 027

email: alena.lukasova@meu.nmnm.cz
email: jitka.zelena@meu.nmnm.cz
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