
Zápis z 4. jednání pracovní skupiny

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: PS volná 

Den a místo jednání: 10. 9. 2019, kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo náměstí 
12, 592 31 NMnM).

Přítomní členové: Mgr. Eva Kulková – odborný garant II. úrovně

Mgr. Pavlína Poláčková – člen PS

Mgr. Veronika Ptáčková – člen PS

Ing. Martin Ťupa – člen PS

Marcela Krupicová – člen PS

Omluvení členové: PhDr. Sylva Tesařová – člen PS

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

12. 11. 2019, kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo náměstí
12, 592 31 NMnM).

Program jednání:

1. Přivítání

2. Dokončení  rozpracovaných  projektů k předložení  pro FS /Mezigenerační  kvíz a  Vaříme
napříč generacemi/

3. Seznámení s proběhlou schůzkou finanční skupiny a jejími závěry

4. Diskuze nad novými náměty, různé

5. Termín dalšího 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. Přivítání

Garant  Eva  Kulková  přivítala  přítomné  členy  a  hosty  Báru  Sokolíčkovou  a  Romana  Kotláře

z Kávaření na patře. Ti byli pozváni, aby se více prodiskutoval projekt Vaření napříč generacemi.

2.  Dokončení rozpracovaných projektů k předložení pro FS /Mezigenerační kvíz a Vaříme
napříč generacemi/

Výše  zmiňovaní  hosté  projevili  zájem  se  projektu  aktivně  zúčastnit.  Termín  byl  stanoven  na

26.1.2020. Tématem nedělního mezigeneračního setkání by byla brambory. Sylva Tesařová osloví

paní  Silvii  Smutnou  ohledně  přednášky  o  vaření  na  Horácku.  Projekt  bude  detailně  rozepsán

v příloze č. 1. 

Veronika Ptáčková a garantka Eva Kulková shrnuly průběh mezigeneračního kvízu, bližší popis

projektu je v příloze č. 4, z minulé schůzky, pokud bude projekt schválen, první kvíz se uskuteční

3. 11. 2019 a jeho podtextem budou dušičky. Žáci 1. ZŠ se v rámci opakování učiva o počítačové

grafice  pokusí  navrhnout  jednotné  logo  pro  kvíz.  Martin  Ťupa  se  postará  o  funkční  formu

prezentace a zamyslí se nad systémem pozdějšího uchování a případné poskytování tematických

kvízu školním kolektivům.

3. Seznámení s proběhlou schůzkou finanční skupiny a jejími závěry

Garantka Eva Kulková připomněla závěry finanční skupiny a informovala o průběhu probíhající

akce  Modrotisk  s  vůní  levandule.  V  přípravném  termínu  již  proběhla  úvodní  exkurze  do

modrotiskařské dílny v Olešnici pro pedagogy. Byl rozeslán i manuál tvorby, sazenice levandule

a materiál na výrobu polštářků. Nyní se zařazené školy sami hlásí se svými třídami na exkurze před

začátkem vlastní výroby, aby děti lépe pochopily princip barvení látek.
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4. Diskuze nad novými náměty, různé

Pavlína Poláčková navrhla skupině možnost workshopu pro pedagogy s názvem Výživou ke změně.

Workshop pro učitele vyučující  vaření,  maximální kapacita  36 osob, tedy 2 učitelé ze školy na

téma: Pohanka, a co s ní? Učitelé by si uvařili zdravé menu s využitím tradiční české bezlepkové

suroviny od předkrmu až po dezert.  Naučili  se  používat  pohankové kroupy, lámanku i  mouku.

Workshop je vhodný pro bezlepkáře,  vegetariány, ale i pro ty, kteří prostě jen chtějí  zařadit  do

svého jídelníčku zdravou surovinu pohanku a naučit se s ní v kuchyni pracovat. Termín realizace by

mohl být o jarních prázdninách. Cena je 900 Kč za účastníka. Skupina se ještě pokusí najít levnější

alternativu, jinak aktivitu považuje za přínosnou, z hlediska začlenění pohanky do jídelníčku dětí

formou vlastního vaření.

5.Termín dalšího setkání

Termín dalšího setkání je stanoven na 12. listopadu 2019 v 15:30 v kanceláři MAP (Poliklinika,

Vratislavovo náměstí 12, 592 31 NMnM).

V Novém Městě na Moravě, 6.6. 2019

Vypracovala: Mgr. Eva Kulková, odborný garant II. úrovně
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