
Zápis z 3. jednání pracovní skupiny

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu 

každého žáka 

Den a místo jednání: 10.6.2019, K club (Tyršova 1001, 592 31 NMnM)

Přítomní členové: Mgr. Lenka Šmardová – odborný garant II. úrovně

Mgr. Eva Pešková – člen PS

Mgr. Jana Láchová – člen PS

Mgr. Šárka Končená – člen PS

Mgr. Renata Slámová – člen PS

Mgr. Jitka Preislerová – člen PS

Omluvení členové: -

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

2.9.2019, K club (Tyršova 1001, 592 31 NMnM)

Program jednání:

1. Administrativa

2. Probíhající projekty

3. Dokončení rozpracovaných projektů

4. Nové náměty

5. Úkoly členů PS

6. Termín příštího setkání
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Průběh jednání:

1. Administrativa

Na začátku setkání došlo k přivítání členů pracovní skupiny a také dalších účastníků, Martiny

Skalníkové,  odborného garanta  I.  úrovně,  Mgr.  Terezy Sáblíkové -  koordinátora  projektu

MAP II ,  PhDr.  Ludmily  Slánské -  koordinátora  pracovních  skupin,  podepsání  prezenční

listiny.

2. Probíhající projekty

Mgr. Šmardová předala informace ze setkání garantů PS o probíhajících projektech ostatních

pracovních skupin. Seznámila je také s výsledky jednání finanční pracovní skupiny, která

posoudila návrhy skupiny pro ČG jako vhodné, vyjádřila však nutnost vyčíslení finančích

nákladů. Dále společně seznámily členky o projektu skupiny pro matematickou gramotnost

Barevná škola, do které se skupina také navrhla zapojit.

3. Dokončení rozpracovaných projekt

• Projekt  DIVADLO  -  Tato  aktivita  byla  posouzena  jako  prioritní.  Na  základě

shlédnutí  divadelního  představení  některými  členkami  byl  jako  vhodný  divadelní

soubor  vybrán  DRAK  z  Hradce  Králové.  Po  konzultaci  s  produkční  divadla  byl

vybrán titul JAK SI HRAJÍ TATÍNKOVÉ, vhodný pro věkovou skupinu 6+. Členky

PS se shodly, že na představení budou pozvány předškoláci z MŠ a děti 1.-3. tříd.

Mgr. Láchová zjistí zájem mezi málotřídními školami, Mgr. Šmardová ve spolupráci s

realizačním týmem osloví plně organizované školy. Termín představení po konzultaci

s KD byl stanoven na 3.10.2019. Budou se konat dvě představení, aby bylo umožněno

představení shlédnout co nejvíce dětem. Kapacita jednoho představení je 350 dětí.

náklady na dvě představení: 24 000,-

cesta: 3 000,-

ubytování techniky: 2 000,-

náklady celkem: 29 000,-
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• Projekt ČTENÁŘSKÁ DÍLNA - Na minulém setkání si členky PS vytkly za cíl

zjistit odborníka, který by pedagogy seznámil s efektivním vedením čtenářských dílen

a také rozvíjení jazykových dovedností žáků.

◦ Mgr. Pešková navrhla workshop Tvořivá škola

◦ Mgr.  Preislerová  workshop  JOB  spolek  pro  inovaci,  workshop  Rozvíjíme

čtenářskou a informační gramotnost – čtenářské dovednosti-hodinová dotace

4 hodiny-odeslána poptávka, Mgr. Šmardová upřesní info

◦ Mgr. Konečná - Mgr. Nevolová, zjišťuje další informace

◦ Mgr. Šmardová WORKSHOP Silvie Dolákové Angličtina od začátku-seznámení

s angličtinou pro předškolní děti a mladší školní věk . Hodinová dotace 5-6 hodin

dle zájmu, termín konec září, začátek října

náklady: 5000,- + 100,- /pedagog v případě zájmu o certifikát, tj. cca 2000,-

náklady celkem: 7 000,-

• Projekt  BAREVNÁ  ŠKOLA - Projekt,  který  se  snaží  o  barevnější,  modernější

a názornější prostředí ve školách a školkách. Pomůcky pro výuku, které děti budou

každodenně využívat. Chceme každému řediteli  nabídnout částku, za kterou budou

moci koupit výrobek dle jejich uvážení. Pokud by byla cena za vybraný výrobek vyšší

či pokud bude chtít škola výrobků více, bude si muset rozdíl doplatit. Spolupráce se

skupinou  pro  rozvoj  matematické  gramotnosti.  Ředitelé  si  nemusejí  vybrat  pouze

výrobek související s matematikou, ale i jazyky, termín - hned po schválení FS

náklady na školu: 3000,- (x 18 škol)

náklady celkem:  56 000,-

• Projekt NÁKUP KNIH DO ŠKOL - Na minulé schůzce se členky PS shodly na

potřebě umožnit školám nákup knih. Mgr. Pešková navrhla nákup řad knih jako Malý

Poseroutka,  řada  Anička,  apod.  Jako  možné  je  také  ponechat  výběr  knih  na

pedagozích či ředitelích. S touto aktivitou souvisí efektivní využití knih nejlépe po

absolvování workshopu čtenářská dílna, termín - hned po schválení FS
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náklady na školu: 3000,-

náklady celkem: 56 000,-

4. Nové náměty

• ČTENÁŘSKÝ PODVEČER - Mgr. Pešková navrhla konání čtenářského podvečera.

Děti by měly možnost napsat vlastní literární útvar. Po domluvě se ZUŠ by následoval

ČTENÁRSKÝ PODVEČER v Podpalubí, kde by měly možnost své dílo prezentovat.

Každý autor by dostal malé ocenění ve formě poukázky na nákup knih. 

náklady občerstvení: 600,-

nákup knih: 3 000,-

náklady celkem: 3 600,-

• POHÁDKOVÝ LES  - Mgr. Slámová přišla s návrhem konání POHÁDKOVÉHO

LESA s úkoly spojenými s čtenářskou gramotností. Všechny členky vyjádřily ochotu

se této  akce osobně účastnit  a  zajistit  další  účinkující  z  řad dětí  i  rodičů.  Termín

konání jaro-léto 2020.

náklady na půjčení kostýmů: 10 000,-

náklady celkem: 10 000,-

• CHYTRÝ KVÍZ - Vzhledem k tomu, že podobnou aktivitu navrhla i skupina volná,

členky se setkají s Mgr. Kulkovou, aby zjistily možnosti spolupráce na tomto tématu.

Plánované setkání proběhne 24. 6. 

náklady budou upřesněny

• PROJEKT  ÚKOLY  S  KNIHOU  (pracovní  název)  -  Projekt  k  podpoře  čtení

s porozuměním. Děti by měly za úkol přečíst knihu a plnily by úkoly a zodpovídaly

by otázky, které by nalezly v této knize. Po splnění všech úkolů by dostaly odměnu ve

formě poukázky na knihu či jinou. Mgr. Pešková zkusí vybrat vhodnou knihu, aktivitu

promyslet, konkretizovat případně rozpracovat do další schůzky.
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náklady na lektorné: ?

náklady na ceny pro děti: 10 000,-

náklady celkem: 10000,-

• SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE - Členky navrhly jako vhodnou aktivitu sdílení dobré

praxe mezi pedagogy.  Pro příští setkání si daly za úkol najít pedagogy, kteří by byli

ochotni  pozvat  do  svých  hodin  kolegy  na  náslech.  Další  forma  spolupráce  jsou

odpolední  setkání,  kdy  by  pedagogové  oslovili  dobrovolné  žáky,  kteří  by

spolupracovali v rámci odpoledního workshopu pro kolegy pedagogy.

5. Úkoly členů PS

• Mgr. Láchová zjistí zájem málotřídek o divadelní představení.

• Mgr. Šmardová zjistí zájem velkých škol

• Mgr. Slámová zjistí v kulturní komisi možnost čtenářské budky na náměstí

• Mgr. Pešková promyslí aktivitu Hledání pokladu s knihou

• Mgr. Konečná dodá informace o čtenářském worshopu

6. Termín příštího setkání

• Termín příští schůzky PS byl stanoven na 2.9.2019 v 13:00 v K clubu

V Novém Městě na Moravě, 13.6.2019

Vypracovala: Mgr. Lenka Šmardová, odborný garant II. úrovně
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