
Zápis z 4. 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: 2.9.2019, 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:

5.11.2019, kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo

náměstí 12, 592 31 NMnM).

Program jednání:

1. Administrativa

2. Probíhající projekty shrnutí

3. Dokončení rozpracovaných projektů

4. Nové náměty

5. Termín příštího setkání

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

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

Skalníkové,  odborného garanta I.  úrovně,  Ing.  Kateřiny Kondýskové,  manažerky projektu

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

listiny.

2. Probíhající projekty

Mgr.  Šmardová  seznámila  členy  PS  s  projekty,  které  schválila  finanční  skupina,  a  které

budou probíhat v následujícím období.

 PROJEKT DIVADLO

Došlo  k  upřesnění  kompetencí,  kdo  zajistí  ubytování  pro  techniky  a  také  k  řešení  času

představení. Začátek v 8:30 byl shledán problematickým pro dojíždějící málotřídky. Čas byl

nicméně stanoven divadlem, tudíž není možné ho upravit. Ing. Kondýsková navrhla, že by

bylo možné domluvit návštěvu Horácké galerie.

termín konání: 3.10. 2019, 8:30 a 10:00

místo konání: KD Nové Město na Moravě

představení: Jak si hrají tatínci

cílová skupina: předškolní věk, mladší školní věk (1.-3. ročník ZŠ)

 WORKSHOP Angličtina od začátku, Mgr. Sylvie Doláková

Workshop plný praxe pro vyučující anglického jazyka.

termín konání: 2. 10. 2019

čas konání: 12:00 – 17:00

místo konání: klubovna č. 2, KD NMNM

cílová skupina: vyučující AJ 
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3. Rozpracované projekty ke schválení

• Workshop Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost-čtenářské dovednosti

Agentura JOB

hodinová dotace: 4 hodiny

cílová skupina: dle zájmu pedagogové prvního i druhého stupně

počet účastníků: do 20 pedagogů

Hlavními tématy semináře jsou: čtenářské strategie  při  zkoumání textu,  práce s otázkami,

které si  čtenář  klade (jsou čtenáři  předkládány),  předvídání,  usuzování,  hledání  klíčových

informací, skládání informací v celek, rozvíjení kritického přemýšlení nad textem, analogie,

analýzy textu apod. Rozbor dovedností „dobrého" čtenáře,  druhotná čtenářská gramotnost,

mezipředmětové vztahy, příklady z různých oborů na prvním i druhém stupni ZŠ; východiska

metodiky programu RWCT (spolu s  dalšími  strategiemi),  které  pomáhají  klást  před žáky

vysoké  cíle  ve  čtenářství  a  čtenářské  (i  informační)  gramotnosti  s  ohledem  na  jejich

momentální  možnosti  a  potřeby.  Jednotlivá  témata  i  modelové  situace  budou  vždy

doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby

každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje.  V případě seminářů

realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy), budou

tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Vzdělávací cíl:

• definovat pojem čtenářská a informační gramotnost

• pojmenovat  důvody  proč,  kde  a  kdy  tuto  gramotnost  rozvíjet  při  práci  s  texty

odbornými (populárně naučnými) i s texty z oblasti krásné literatury

• na praktických příkladech si vyzkoušet způsoby a prostředky, jak můžeme rozvíjet

čtenářskou a informační gramotnost

• vytvořit seznam doporučení pro využívání jednotlivých metod a strategií

• identifikovat jednotlivé dovednosti „dobrého" čtenáře
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Cenová kalkulace: 

vedení kurzu:   7300,-

cestovné:         2000,-

občerstvení:      700,-

CELKEM:       10000,-

• Projekt VYBAVENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOUTKŮ V MŠ

termín konání: do konce roku 2019

cílová skupina: Mateřské školy

Většina členek PS se shodla na potřebě vybavit školy kvalitní literaturou. V první fázi bylo

doporučeno  začít  vybavením mateřských  škol.  V rámci  tohoto  projektu  bude  mateřským

školám nabídnuta pevná částka s možností zakoupení literatury pro děti. Pokud tento projekt

FS doporučí, v dalších obdobích by byl umožněn nákup knih prvnímu i druhému stupni ZŠ.

cenová kalkulace:

náklady na jedno zařízení: 1 000,-

náklady celkem:        15 000,-

• PROJEKT DIVADLO II

datum konání:  jaro 2020, upřesní p. Kopecká z divadla DRAK, která dodá možné
termíny

cílová skupina: žáci od 9 let

zodpovědná osoba: Mgr. Lenka Šmardová-DRAK a NKZ

Vzhledem k tomu, že probíhající projekt DIVADLO oslovil mladší školní věk, v další fázi je

vhodné zorganizovat divadelní představení i pro starší žáky. Mgr. Šmardová a Mgr. Pešková

doporučily  opět  divadlo  DRAK  Hradec  Králové  s  představením  Poslední  trik  George

Meliese. Inscenace Divadla Drak je inspirována pozoruhodným životním příběhem a dílem
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průkopníka  kinematografie  George  Méliése.  Zavede  diváky  do  lákavého  prostředí

kouzelníků, triků a magie. Kouzelnické triky, které Meliés dokázal jako první neuvěřitelně

nápaditým  způsobem  využít  ve  filmovém  médiu,  si  dodnes  zachovávají  svou  výtvarnou

poezii. A především mají mnoho pokračovatelů. Na Meliésův svět plný bezbřehé imaginace

je dokonce i  smrt  krátká,  neboť celuloid,  iluze  a fantazie  jsou zbraně,  které  snad mohou

i Zubatou porazit…

Výroční cena Divadelních novin – Dušan Hřebíček za herecký výkon sezóny bez ohledu na

žánry za titulní  roli,  Jiří  Havelka a Marek Zákostelecký v kategorii  Loutkové a výtvarné

divadlo

Cena ERIK za nejlepší loutkovou inscenaci sezóny.

cenová kalkulace: 

náklady na představení: 30 000,-

cesta:                               5 000,-

celkem:                          35 000,- (částka orientační, bude upřesněna divadelm)

• 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.

FS  vyhodnotila  tento  projekt  jako  poměrně  nákladný  a  poptá  grafický  návrh  u  místních
reklamních agentur.

náklady na školu: 3000,- (x 15 škol)

náklady celkem: 45 000,-
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• PROJEKT POHÁDKOVÝ LES

datum konání: jaro 2020

cílová skupina: veřejnost

zodpovědná osoba: Mgr. Eva Pešková-DDM, Mgr. Lenka Šmardová-Zdeněk Krejčí

Pohádkové dobrodružství s novoměstskými pověstmi. 

Členky  pracovní  skupiny  rozpracovaly  námět  pohádkového  lesa,  který  by  mohl  souviset

s obázkovou cestou lesem OCHOZA. Pro děti by byly připraveny úkoly, které by souvisely

s obrázky  a  konkrétní  pověstí.  Tento  záměr  je  však  potřeba  projednat  s  panem Krejčím,

správcem městské zeleně , vyjednat povolení a prokonzultovat stav lesa, aby tato akce nebyla

kvůli nedobrému stavu stromů nebezpečná.

Pokud by les Ochoza byl nevhodný, PS vymyslí jinou lokalitu.  Dále se členky shodly na

potřebě prokonzultovat tento záměr s DDM, aby se akce nekryla s jinou městskou událostí

a zapadala  do  konceptu  akcí  pro  děti  a  veřejnost.  Tento  úkol  si  vzala  na  starosti  Mgr.

Pešková. 

cenová kalkulace: 

půjčení kostýmů:                               15 000,-

ceny, občerstvení:                              5 000,-

celkem:                                             20 000,-

4. Nové náměty

• Nákup výukových programů

V souvislosti  s  projektem  Vybavení  čtenářských  koutků  navrhla  Mgr.  Slámová  možnost

varianty nákupu výukových programů místo knížek.  Pokud jsou některé školy dostatečně

zásobené knihami, dát možnost nákupu licence výukového programu na podporu čtenářské

gramotnosti. Jako vzorový výukový program uvedla např. Včelka.cz.
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• Čtení v Podpalubí

zodpovědná osoba: Mgr. Preislerová

Mgr.  Preislerová  navrhla  zorganizování  čtenářského  podvečera  v  Podpalubí.  Kontaktuje

herce z Městských divadel Brno, jejichž čtení absolvovala a poptá cenu a možný termín.

Přibližná cena 12 000 Kč.

zodpovědná osoba: Mgr. Preislerová

Mgr.  Konečná  Přišla  s  návrhem  oslovit  novoměstské  osobnosti,  například  Jana  Hrubce
a zorganizovat lednové čtení. 

zodpovědná osoba: Mgr. Šárka Konečná

• Podpora, spolupráce NOC LITERATURY

Mgr. Šmardová zjistí u pracovníků Novoměstských kulturních zařízení, zda by projekt MAP

II mohl nějakým způsobem podpořit NOC LITERATURY, která se bude konat na jaře 2020.

zodpovědná osoba: Mgr. Lenka Šmardová

• Hanin kufřík

Bude upřesněno.

5. Termín přístího jednání

Termín příštího jednání pracovní skupiny byl stanoven na 5.11.2019 v kanceláři  MAP II.
v 15:00 hod.

V Novém Městě na Moravě, 9.9.2019

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