
Zápis ze 4. jednání pracovní skupiny 

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: PS pro financování

Den a místo jednání: 26. 9. 2019 M&ABu Cafe, Maršovice

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

Mgr. Otto Ondráček– člen PS

Mgr. Lenka Víchová – člen PS

Ing. Petra Čejková – člen PS

PaedDr. Dagmar Nejedlá – člen PS

Ing. Kateřina Kondýsková – manažerka projektu MAP II

Omluvení členové: Mgr. Hana Štůlová – člen PS

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

27. 11. 2019, 14:00 M&ABu Cafe, Maršovice

Program jednání:

1. Seznámení s programem schůzky (K. Kondýsková)

2. Výstupy pracovních skupin a schválení jednotlivých návrhů na financování

3. Termín další schůzky, administrativa

Průběh jednání:

1. Seznámení s programem schůzky (K. Kondýsková)

Schůzku vedla Ing. Kateřina Kondýsková, manažerka projektu MAP II. 

2. Výstupy pracovních skupin a schválení jednotlivých návrhů na financování

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

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



 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 poptal grafický návrh u Horácké tiskárny. HT není schopna dodat polepy

v odpovídající kvalitě pro nalepení na zem. Pan Mgr. Otto Ondráček obdržel nabídku přímo

od Barevné školy, prověří, zda je finančně zajímavá. Realizační tým ověřuje zájem o polepy

u škol.

 Základy Hejného metody –  proběhne 18. 10. 2019.  (Na 3. schůzce FS uvolněno 8 000

Kč.)

 Logická  olympiáda LOGIMO  – proběhne  v 2.  pololetí  školního  roku 2019/2020.  (Na

3. schůzce FS uvolněno 7 000 Kč.)

 Matematika v přírodě  – kvůli velké vytíženosti  lektora,  proběhne na jaře 2020 (zřejmě

duben). (Na 3. schůzce FS uvolněno 11 000 Kč.)

 Letní škola pro učitele – tato aktivita se propracovává, pro realizaci se uvažuje týden před

přípravným týdnem. Kladem této aktivity je stmelení lidí z různých škol.

 Seminář s Jiřinou Bednářovou – Matematická pregramotnost  – schváleno 17 000 Kč.

Realizace  na  jaře  2020 (březen,  před  zápisem do ZŠ).  Zjistit  zájem,  naplní  se  kapacita

20 učitelů z MŠ? Případně doplnit učiteli z 1. tříd ZŠ. Je bez akreditace.

 Seminář s Jiřinou Bednářovou – Přechod dítěte z MŠ do ZŠ – realizace na jaře 2020. Již

schváleno 4 500 Kč. 

 Výpomůcky – schváleno. Uvolněno 20 000 Kč. Realizace ideálně do konce roku (na místo

Logické olympiády a Matematiky v přírodě, které byly časově přesunuty do dalšího roku).

Jaká bude cena při nižší účasti? Je akreditovaný MŠMT.

 Matematika a fyzika v přírodě pro 2. stupeň ZŠ - schváleno 11 000 Kč. Termín duben

2020.

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

budou činit 28 000 Kč. 

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

 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.

 Modrotisk – doposud ze schválených 50 000 Kč utraceno 25 471 Kč.

 Vaření  napříč  generacemi -  termín  stanoven  na  26. 1. 2020.  Schváleno  financování

surovin (na 3. schůzce FS uvolněno 15 000 Kč). Tématem brambory. Bude oslovena paní

Silvie Smutná ohledně přednášky o vaření na Horácku.

 Mezigenerační  kvíz  – schváleno,  uvolněno 24 000 Kč (4 x 6 000 Kč).  První  kvíz  bude

3. 11. 2019 s podtextem dušičky. 

 Výživou ke změně – aktivita je v jednání. Varianta se Zuzanou Komůrkovou by vyšla pro

cca 30 osob na 30 000 Kč + cena surovin. Byla proto oslovena Mgr. Táňa Wasserbauerová

ze Žďáru nad Sázavou.  V úvahu by připadal  3hodinový seminář  (1 hodina teoretická,  2

hodiny na přípravu jídla). Prostory poskytne 1. ZŠ – má 4 pracovní místa po 4 osobách (16

osob),  na  2x  až  3x  by  se  workshopu  mohlo  zúčastnit  32  až  48  pedagogů.  Paní

Wasserbauerová běžně takovéto workshopy nedělá, je potřeba domluvit cenu a připočítat

cenu  surovin  (poradenství  obvykle  u  paní  Wassebauerové  vychází  na  1 000  Kč/hod.).

Zvážit, zda zvolit pouze jednu surovinu či workshop pojmout komplexněji. Aktivita se FS

líbí, prosí o dopracování.

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

budou činit 71 000 Kč. 

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost

 Divadlo  DRAK  –  na  3.  schůzce  FS  již  schváleno  a  uvolněno  30  000  Kč.  Termín

divadelního představení Jak si hrají tatínkové je 3. 10. 2019 a je plně obsazen.

 Čtenářská dílna AJ od začátku – na 3. Schůzce FS již schváleno a uvolněno 7 000 Kč.

Workshop proběhne v termínu 2. 10. 2019. Dne 26. 9. 2019 bylo přihlášeno 13 z kapacity

20 osob.
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 Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost – 4hodinový workshop Agentury JOB

pro pedagogy 1. i 2. stupně (do 20 pedagogů). Schváleno, uvolněno 10 000 Kč. Doporučená

doba konání v odpoledních hodinách – např. od 13 hodin.

 Vybavení čtenářských koutků v MŠ – schváleno, uvolněno 15 000 Kč (náklady na jednu

MŠ 1 000 Kč). Bude uskutečněno do konce roku 2019.

 Projekt Divadlo II – opět divadlo DRAK, termín jaro 2020. Tentokrát představení Poslední

trik George Meliese, pro žáky od 9 let.  Schváleno, cenu upřesnit  s divadlem (orientačně

35 000 Kč).

 Pohádkový les – projekt pro veřejnost na jaře 2020. Schváleno, uvolněno 20 000 Kč.

 Barevná škola – viz část tohoto zápisu u PS pro rozvoj matematické gramotnosti.

 Čtenářský podvečer – místo konání v Podpalubí, termín v roce 2020.  Probíhá oslovování

vhodné osoby (herci z Městských divadel Brno, Jan Hrubec, …). Dále rozpracovat.

 Noc literatury – podpora či spolupráce této akce v příštím roce není možná, akce se již

nekoná.

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

budou činit 62 000 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, termín

konání 11. 10. 2019 na ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124. Na 3. schůzce

FS bylo uvolněno 35 000 Kč. 

 Seminář Fake news – aktivita schválena. Na 3. schůzce FS bylo uvolněno 12 000 Kč. 

 Workshop  „Hodnocení  a  sebehodnocení  žáků“  Mgr.  L.  Ondráčkové –  aktivita

schválena, proběhne 7. 11. 2019 v klubovně č. 2 v KD. Na 3. schůzce FS bylo uvolněno

12 000 Kč.
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 Zvládání mimořádných situací pro 1. stupeň ZŠ – aktivita schválena, na 3. schůzce FS již

bylo uvolněno 30 000 Kč.

 Jak pracovat  efektivně s asistentem pedagoga na 1.  a  2.  stupni  ZŠ –  workshop pro

pedagogy v roce 2020. Rozpracovat.

 Hry na chodník – plochy škol/chodby pro nástřik her k rozvoji dětské motoriky

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

2020) budou činit 89 000 Kč

3. Termín další schůzky, administrativa

Termín další schůzky PS pro financování bude 27. 11. 2019 ve 14:00 v kavárně Ma&Bu Café.

V Novém Městě na Moravě, 30.9.2019

Vypracovala: Ing. Petra Čejková, člen 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


