
Zápis z 5. jednání pracovní skupiny 

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu 
každého žáka

Den a místo jednání: 5. 11. 2019, kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo náměstí 
12, 592 31 NMnM)

Přítomní členové: Mgr. Lenka Šmardová – odborný garant II. úrovně

Mgr. Eva Pešková – člen PS

Mgr. Jana Láchová – člen PS

Mgr. Šárka Konečná – člen PS

Mgr. Renata Slámová – člen PS

Mgr. Jitka Preislerová – člen PS

Omluvení členové:

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

7. 1. 2020, kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo náměstí 
12, 592 31 NMnM)

Program jednání:

1. Administrativa

2. Zhodnocení uskutečněných akcí

3. Dokončení rozpracovaných projektů

4. Nové náměty

5. Úkoly pro příští setkání

6. Termín příštího setkání
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1. Administrativa

Na začátku setkání došlo k přivítání členů pracovní skupiny a také dalších účastníků,  Ing. Kateřiny

Kondýskové,  manažerky  projektu  MAP II  ,  PhDr.  Ludmily  Slánské  -  koordinátora  pracovních

skupin, podepsání prezenční listiny, podepsání dohod o provedení práce.

2. Zhodnocení uskutečněných akcí

Mgr. Šmardová seznámila členky PS s průběhem již uskutečněných akcí-workshopu Angličtina od

začátku a Divadelního představení Jak si hrají tatínkové divadla Drak. Obě akce se setkaly s velkým

zájmem.  Na základě  evaluačního  dotazníku,  který  obdržely  pedagožky po skončení  workshopu

vyplynul zájem o další školení podobného typu.

3. Dokončení rozpracovaných projektů

 Workshop Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost-čtenářské dovednosti

datum konání: jaro 2020, bude upřesněno

cílová skupina: pedagogové v území dopadu

zodpovědná osoba: Mgr. Šmardová

Již schválený projekt, Mgr. Šmardová kontaktuje agenturu JOB a domluví konkrétní termín konání 

školení. 

 Projekt VYBAVENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOUTKŮ V MŠ

datum konání: prosinec 2019, leden 2020

cílová skupina: pedagogové MŠ v území dopadu

zodpovědná osoba: Mgr. Šmardová

Již schválený projekt. Realizační tým zakoupí poukazy na 1 000 Kč a kontaktuje jednotlivé MŠ
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s nabídkou  zakoupení  knih  v  knihkupectví  U  Salvátora  v  Novém  Městě  na  Moravě.  Každá

organizace bude mít k dispozici jeden poukaz. Pro sdílení inspirace požádáme jednotlivé organizace

o fotografie zakoupených titulů.

 Projekt DIVADLO II

termín konání: 13.5. 2020, čas bude upřesněn

místo konání: KD Nové Město na Moravě

představení: Poslední trik George Meliese, divadlo DRAK Hradec Králové

cílová skupina: 4.-9. ročníky, pedagogové v území dopadu

zodpovědná osoba: Mgr. Šmardová

Ve spolupráci s Kulturním domem se uskuteční 3 představení. 12.5. představení pro veřejnost, 13.5.

dvě dopolední představení. Finanční kalkulace pro projekt MAP zahrnuje pouze dvě představení

pro žáky a pedagogy a dopravu. Večerní  představení  pro veřejnost  a ubytování  10 osob zajistí

finančně KD.

cenová kalkulace:

náklady na dvě představení:   30 000 ,-

doprava: 3 000 ,-

CELKEM:   33 000 ,-

 PROJEKT POHÁDKOVÝ LES/NOVOMĚSTSKÝ RODÁK

datum konání: jaro 2020

cílová skupina: žáci 6. tříd

zodpovědná osoba: Mgr. Šmardová, Mgr. Pešková

Po konzultaci s DDM, který neprojevil zájem o pořádání Pohádkového lesa členky PS rozhodly, že

tento  projekt  ukončí  bez  realizace.  Vedení  DDM  projevilo  zájem  o  spolupráci  na  projektu

NOVOMĚSTSKÝ RODÁK, který by mohl být z projektu MAP podpořen materiálně a finančně,

případně personálně. Mgr. Šmardová, Mgr. Pešková a PhDr. Slánská se setkají s Leonou Marcinko
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a  dohodnou  přesné  podmínky  pro  podporu  tohoto  projektu.  Členky  PS,  které  působí  v  území

dopadu, ale mimo Nové Město zároveň projevily zájem se této akce s žáky účastnit, proto by bylo

vhodné záběr informací rozšířit na celé území dopadu.

cenová kalkulace:

ceny, občerstvení: 5 000,-

materiální vybavení: 15 000,-

CELKEM: 20 000,-

 ČTENÁŘSKÝ PODVEČER

datum konání: prosinec 2019

cílová skupina: veřejnost

zodpovědná osoba: Mgr. Konečná

Na  základě  informace  od  Ing.  Kondýskové  se  budou  konat  adventní  pondělky  ve  spolupráci

s Novoměstskými  organizacemi  (  DPS..).  Mgr.  Konečná navrhla  konání  čtenářského  podvečera

s paní Horkou, kterou kontaktuje a zjistí, zda by byla ochotna se této akce účastnit.

cenová kalkulace:

lektorné: 800,-

občerstvení: 300,-

CELKEM:  1 100,-

 PROJEKT BAREVNÁ ŠKOLA

Realizační tým ověřuje zájem o polepy u škol.

 Podpora, spolupráce NOC LITERATURY

Mgr. Šmardová zjistí  u pracovníků Novoměstských kulturních zařízení,  zda by projekt MAP II
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mohl nějakým způsobem podpořit NOC LITERATURY, která se bude konat na jaře 2020.

zodpovědná osoba: Mgr. Lenka Šmardová

5. Nové náměty

 HANIN KUFŘÍK

datum konání: květen 2020

cílová skupina: žáci druhého stupně, pedagogové v území dopadu

zodpovědná osoba: Mgr. Slámová

Nové Město na Moravě pořádá v Horácké galerii  výstavu k výročí konce 2. světové války. Pro

podpoření návštěvnosti  cílové skupiny žáci  každá třída z území dopadu, která výstavu navštíví,

obdrží knihu Hanin kufřík. Zároveň bude k dispozici  herní list,  který zájemci i z řad veřejnosti

mohou vyplnit po přečtení knihy a odevzdat v kanceláři MAP. Každý účastník obdrží buton a na

konci školního roku bude losování  o 3 věcné ceny.  Ceny slavnostně předá pan starosta či  jiná

osobnost. Mgr. Slámová zjišťuje, zda herní list vytvoří p. Hnízdilová.

cenová kalkulace:

knihy 35 ks: 6 000,-

lektorné: ?

butony: ?

CELKEM: ?

 DĚTSKÁ TVORBA

datum konání: podzim 2020

cílová skupina: žáci v území dopadu

zodpovědná osoba: Mgr. Pešková, Mgr. Šmardová

Mgr. Pešková navrhla akci pro podporu dětské tvořivosti.  Děti  vytvoří libovolný literární útvar.
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Tento útvar poté bude veřejně prezentován např. v Podpalubí. Nejzdařilejší  výtvory poté budou

vydány ve sborníku. Každý účastník obdrží odměnu.

cenová kalkulace:

ceny: 5 000,-

občerstvení: 1 000,-

sborník:  4 000,-

CELKEM: 10 000,-

 Projekt vybavení čtenářských koutků na prvním stupni ZŠ

termín konání: jaro, léto 2020

cílová skupina: pedagogové 1. stupně ZŠ v území dopadu

zodpovědná osoba: Mgr. Láchová

Pokračování  projektu  vybavení  čtenářských  koutků  v  MŠ,  tentokrát  s  nabídkou  pro  pedagogy

1. stupně ZŠ. Opět budou zakoupeny poukazy a nabídnuty školám v území dopadu. 

cenová kalkulace:

nákup poukazů: 16 000,- 

CELKEM: 16 000,-

6. Úkoly pro příští setkání

Členky PS se do příštího setkání pokusí najít náměty pro výuku cizích jazyků. 

7. Termín dalšího setkání

Další setkání se bude konat 7.1. 2020 v 14:30 v kanceláři MAP
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V Novém Městě na Moravě, 10. 11. 2019

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