
Zápis z 5. jednání pracovní skupiny

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: PS volná 

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

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

PhDr. Sylva Tesařová – člen PS

Mgr. Veronika Ptáčková – člen PS

Marcela Krupicová – člen PS

Omluvení členové: Mgr. Pavlína Poláčková – člen PS

Ing. Martin Ťupa – člen PS

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

4.  2.  2020,  kancelář  MAP (Poliklinika,  Vratislavovo  náměstí
12, 592 31 NMnM).

Program jednání:

1. Přivítání

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

3. Diskuze nad možností rozšíření projektu Mezigenerační kvíz mezi školy

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

Garantka  přivítala  přítomné  a  informovala  o  změně  v programu  ohledně  projektu  Výživou  ke

změně kvůli nemoci Pavlíny Poláčkové.

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

Eva Kulková informovala skupinu o finančních nákladech, programu a plánu příprav akce Vaříme

napříč generacemi, která se uskuteční v neděli 26. ledna 2020 v kulturním domě. Již v minulosti

bylo FS schváleno 15 000 Kč. Nyní PS žádá o dalších 5 270 Kč. Bližší informace jsou součástí

přílohy  č.  1.  Tématem  je  brambora,  v rámci  odpoledne  proběhnou  dva  kuchařské  workshopy

Kávaření se stejným výstupem, přednáška etnografky PhDr. Jany Beránkové z Havlíčkova Brodu.

Členové ještě navrhli další aktivity např. Divadelní představení na dané téma. Akci bude předcházet

interní schůzka organizačního týmu ve středu 15. ledna 2020 v 15:30 v KClubu.

3. Diskuze nad možností rozšíření projektu Mezigenerační kvíz mezi školy

Pracovnice MAP K. Kondýsková a T. Sáblíková společně s E. Kulkovou informovaly o prvním

mezigeneračním kvízu. Pokusíme se vyjít vstříc návštěvníkům a dát kvíz na odpolední čas. Datum

dalšího kvízu na téma RETRO by byl 12. ledna 2020. Vzhledem k požadavkům některých škol

o možnost využít již připravených kvízů, je budeme distribuovat v souboru přes GoogleDisk.

4. Diskuze nad novými náměty, různé

Z nových námětů bylo Marcelou Krupicovou a Veronikou Ptáčkovou nastíněno téma, jak propojit

seniory v domovech se školní mládeží. Senioři by školním kolektivům přichystali aktivitu, společně

by  strávili  čas,  zazpívali  si  a  vzájemně  se  obohatili.  Téma  bude  do  příště  ještě  rozvinuto

a promyšleno.

Eva Kulková by ráda vytvořila tzv. Novoměstský výletník. Byli by osloveni studenti škol a jejich

rodiny s nabídkou zapojit se popsáním svého oblíbeného výletu nebo trasy někde na Novoměstsku. 
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Mezitím by jako rozptýlení bylo uveřejněno již 5 hotových příběhů z Nového Města. Do příštího

setkání  bude  vytvořen  formulář,  aby  se  každý  zájemce  vešel  do  stránkového  omezení  a  bude

vytvořena poptávka s pozvánkou. Projekt bude pak dle zájmu dále rozvíjen.

5. Termín dalšího setkání

Termín dalšího setkání je stanoven na 4. 2. 2020 v 15:30 v kanceláři MAP (Poliklinika,Vratislavovo

náměstí 12, 592 31 NMnM).

V Novém Městě na Moravě, 18. 11. 2019

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