
Zápis z 2. 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: 2.4.2019 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:

4.6. 15:00 K club (Tyršova 1001, 592 31 NMnM)

Program jednání:

1. Administrativa

2. Host PS-divadelní představení

3. Burza knih

4. Nákup knih

5. Čtenářská dílna

6. Úkoly pro příští zasedání PS

 

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě“, 

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009720



Průběh jednání:

1. Administrativa

Členky pracovní skupiny byly nejdříve požádány o několik administrativních úkonů, podpisy

dokumentů, podpis prezenční listiny. Dále je garantka seznámila s výsledky setkání garantů

pracovních skupin 19. 3.-zápisy jako otevřený dokument Google, probíhající aktivity MAP

II-výstava o kyberšikaně.

2. Host PS-divadelní představení

Na setkání pracovní skupiny přijal pozvání ředitel Novoměstských kulturních zařízení Dan

Šimek. Z minulého jednání vzešel námět na pořádání divadelního představení pro všechny

stupně vzdělávání s možností odpoledního představení i pro rodiče. Členky PS řešily, zda je

výhodnější zorganizovat zájezd pro školy či pozvat divadlo do Nového Města na Moravě.

Jednohlasně se shodly na konání v KD Nové Město na Moravě, kdy většině škol odpadá

nutnost řešení  dopravy. Daniel  Šimek navrhl  oslovení  tří  divadelních  souborů,  které mají

široký repertoár pro předškolní děti, první stupeň i starší žáky. Tyto tři soubory jsou Polárka,

Buchty a Loutky a Drak. Je nutné zjistit náklady na divadelní představení a také počet repríz.

V případě velkého zájmu škol by bylo vhodné ubytovat soubor na dva dny a představení

zopakovat.  V  budoucnu  by  mohlo  divadelní  představení  nahradit  scénické  čtení.  Členky

dostaly pozvání na ukázku scénického čtení v Podpalubí, 12. 4.

3. Burza knih

Dalším bodem setkání bylo vybudování veřejného čtenářského koutku. V rámci rozšiřování

nabídky a dostupnosti knih nejlépe v centru města vybudovat či využít nepotřebný prostor

a naplnit ho knihami. Pro tento účel by členky PS zorganizovaly BURZU KNIH, při které by

se vybraly knihy do zmíněného prostoru.  Je nutné tento návrh prokonzultovat  s vedením

města-zda by bylo ochotné vyčlenit prostor, případně poskytnout jeden krytý stánek pro tuto

aktivitu.  Mgr.  Slámová tuto variantu přednese na kulturní  komisi,  Mgr.  Šmardová osloví

starostu města.
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4. Nákup knih

Členky PS doporučily, že vhodnou aktivitou pro PS čtenářská gramotnost je nabídka nákupu

nových knih pro čtenářské dílny

5. Čtenářské dílny

Pro správný výběr  knih ze strany učitelů je  žádoucí  správné pochopení  práce s dětmi  ve

čtenářských  dílnách.  Proto  členky  PS  navrhly,  aby  se  zorganizovala  setkání  pedagogů

a workshop s kvalitními lektory. V rámci tohoto workshopu se může objevit i téma kritické

myšlení, zpracování informací. Členky navrhly zatím první jména Sovová, Dlabola.

6. Úkoly pro příští zasedání PS

Členky si  odsouhlasily,  že  navštíví  nejméně  jedno divadelní  představení  výše uvedených

divadelních souborů pro sofistikovanější výběr.

Mgr. Slámová a Mgr. Šmardová zjistí možnost instalování sdíleného čtenářského prostoru

v centru města.

Všechny  členky  mají  za  úkol  vyhledat  osobnosti,  které  by  formou  worshopu  přiblížily

pedagogům možnosti realizace čtenářských dílen ve školách.

7. Závěr

Příští setkání PS se bude konat 4.6. v 15:00 v K clubu.

V Novém Městě na Moravě, 9.4.2019

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