
Zápis ze 3. jednání pracovní skupiny 

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: PS pro financování

Den a místo jednání: 18. 6. 2019 M&ABu Cafe, Maršovice

Přítomní členové: Mgr. Martina Skalníková – odborný garant I. úrovně

Ing. Kateřina Kondýsková – manažerka projektu MAP II

Mgr. Otto Ondráček– člen PS

PaedDr. Dagmar Nejedlá – člen PS

Mgr. Hana Štůlová – člen PS

Mgr. Lenka Víchová

Omluvení členové: Ing. Petra Čejková

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

26. 9. 2019, 14:00 M&ABu Cafe, Maršovice

Program jednání:

1. Seznámení s programem schůzky

2. Seznámení s aktuálním rozpočtem projektu a milníky čerpání paušálu

3. Výstupy pracovních skupin a schválení jednotlivých návrhů na financování

4. Termín další schůzky, administrativa

Průběh jednání:

1. Seznámení s programem schůzky (M. Skalníková)

2. Seznámení s aktuálním rozpočtem projektu a milníky čerpání paušálu, tj. cca 400 000,- do konce 

července a cca 268 000,- do konce ledna 2020.
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3. Výstupy pracovních skupin a schválení jednotlivých návrhů na financování

Členové pracovní skupiny financování doporučují, aby nabídka plánovaných aktivit byla na školy rozesílána 

ředitelům i zástupcům.

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

• Barevná škola – aktivita společná i pro pracovní skupinu čtenářská gramotnost. Pracovní skupina

vyčíslila příspěvek ve výši 3000,-/subjekt. Polepy jsou ale poměrně nákladné. Realizační tým tedy

poptá grafický návrh u místních reklamních agentur a poptá zájem škol o polepy. 

• Základy Hejného metody – schváleno. Na aktivitu bylo uvolněno 8 000 Kč.

• Logická olympiáda – schváleno. Na aktivitu bylo uvolněno 7 000 Kč.

• Matematika v přírodě – schváleno. Na aktivitu bylo uvolněno 11 000 Kč.

• Letní škola pro učitele – prověřit zájem.

• Seminář s Jiřinou Bednářovou – rozpracovat, uvést náklady na seminář. Pravděpodobné náklady

na seminář budou činit 10 000 Kč.

Celkové náklady na aktivity pro polovinu školního roku 2019/2020 (do konce ledna 2020)
budou činit 36 000 Kč.

Pracovní skupina VOLNÁ

• Modrotisk – schváleno. Aktivita bude probíhat na podzim 2019 a bude uvolněno 50 000 Kč.

• Výmalba trafostanice – schváleno. Uhrazeno z předchozího finančního milníku - 30 000 Kč.

• Gerontooblek – 2 ks schváleno. Oblek bude evidován v majektu města a zapůjčován.  Obleky se

zakoupí až na jaře 2020. na aktivitu bude uvolněno 32 000 Kč.

• Vaření  - schváleno financování surovin. Na aktivitu bude uvolněno 15 000 Kč. Pracovní skupina

navrhuje rozpracovat myšlenku kalendáře/regionální kuchařky. 

• Rikša pro seniory – zamítnuto. Není v souladu s prioritami projektu MAP II.

• Mezigenerační kvíz – doporučeno sloučit s ostatními pracovními skupinami a rozpracovat.

• Interaktivní prohlídky a brožura k životu a dílu Jana Štursy  - rozposlat upozornění školám.

Celkové náklady na aktivity pro polovinu školního roku 2019/2020 (do konce ledna 2020) 

budou činit 65 000 Kč.
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Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

• Divadlo DRAK – schváleno financování pro předškolní třídy a 1.  – 3. třídu ZŠ. Termín divadelního

představení 3. 10. 2019. Na aktivitu bude uvolněno 30 000 Kč.

• Čtenářská dílna AJ  od  začátku– schváleno financování  workshopu v termínu 2.  10.  2019.  Pro

pedagogy je možné získání certifikátu při doplacení 100,- Kč. Na aktivitu bude uvolněno 7 000 Kč.

• Nákup knih do škol – zjistit zájem škol.

• Čtenářský podvečer – rozpracovat.

• Kvíz – sloučit s PS matematická gramotnost a rozpracovat téma.

• Pohádkový les – rozpracovat.

Celkové náklady na aktivity pro polovinu školního roku 2019/2020 (do konce ledna 2020) 

budou činit 37 000 Kč.

Pracovní skupina Rovné příležitosti

Pracovní  skupina  navržené  aktivity  schvaluje  a  doporučuje  realizačnímu  týmu  jejich  rozvržení  do

následujícího školního roku tak, aby Rovné příležitosti nepřečerpaly svůj budget pro dané období.

• Zvládání mimořádných situací pro 2. stupeň 1. ZŠ NMNM – aktivita schválena. Bude uvolněno

35 000 Kč. 

• Seminář Fake news – aktivita schválena. Bude uvolněno 12 000 Kč. 

• Workshop Mgr. L. Ondráčkové – aktivita schválena, bude uvolněno 12 000 Kč.

• Zvládání mimořádných situací pro 1. stupeň ZŠ – aktivita schválena, bude uvolněno 30 000 Kč.

Celkové náklady na aktivity pro polovinu školního roku 2019/2020 (do konce ledna 2020) 

budou činit 89 000 Kč

4. Termín další schůzky, administrativa

Termín další schůzky PS pro financování bude 26. 9. 2019 ve 14:00 v kavárně Ma&Bu Café

V Novém Městě na Moravě, 29. 6. 2019

Vypracovala: Lenka Víchová, člen PS
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