
Zápis z 5. jednání pracovní skupiny 

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: PS pro financování

Den a místo jednání: 27. 11. 2019 M&ABu Cafe, Maršovice

Přítomní členové: Ing. Kateřina Kondýsková – odborný garant I. úrovně, 
manažerka projektu Map II

Ing. Petra Čejková – člen PS

Mgr. Otto Ondráček – člen PS

Mgr. Hana Štůlová – člen PS

PaedDr. Dagmar Nejedlá – host

Omluvení členové: Mgr. Martina Skalníková – člen PS

Mgr. Lenka Víchová – člen PS

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného jednání: 24. 2. 2020 15:00 M&Bu Cafe, Maršovice

Program jednání:

1. Seznámení s programem schůzky, administrativa 

2. Zhodnocení uskutečněných aktivit

3. Výstupy pracovních skupin a schválení jednotlivých návrhů na financování

4. Termín další schůzky

Průběh jednání:

1. Seznámení s programem schůzky 

Na  začátku  garantka  pracovní  skupiny  Ing.  Kateřina  Kondýsková  přivítala  a  seznámila

s programem schůzky její členy. Následně proběhla nutná administrativa – podpisy výkazů práce

a prezenční listiny.
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2. Zhodnocení uskutečněných aktivit

Garantka  členům  připomněla  aktivity,  které  proběhly  od  jejich  poslední  schůzky  v  září  2019.

Společně  zhodnotili  úspěšnost  konaných aktivit  podle počtu  účastníků  a  jejich  zpětných vazeb,

kvality lektorů apod.

 Základy Hejného metody v předmatematické výchově – proběhlo 18. 10. 2019.  Účast

17 účastníků z kapacity 20 osob. Seminář byl velmi kladně hodnocen ze strany účastníků.

 Divadlo DRAK – Termín divadelního představení „Jak si hrají tatínkové“ dne 3. 10. 2019

byl plně obsazen. 

 Čtenářská dílna „Angličtina od začátku“ – Workshop proběhl dne 2. 10. 2019. Celkem

bylo  17  účastníků  z kapacity  20  osob.  Pozitivně  hodnocen  kreativní  přístup,  vysoká

praktičnost a okamžitá použitelnost ve vyučování.

 Zvládání mimořádných situací pro 2. stupeň 1. ZŠ NMNM – termín konání 11. 10. 2019

na ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124. Akce od firmy Progress Rescue se

vydařila, byla velice pozitivně hodnocena.

 Seminář  Fake news  – přednášející  Vojtěch Bruk, spoluzakladatel  projektu Zvol si info.

Dne  25. 10. 2019  dopoledne  proběhly  přednášky  na  téma  „Dezinformace  a  fake  news

v našem světě“ pro školy, odpoledne v rámci benefice Portimo pro veřejnost. U přednášky

pro veřejnost byla oproti očekávání poměrně nízká účast. 

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

aktivita  proběhla 7. 11. 2019  v klubovně  č.  2  v KD.  Workshop  byl  všemi  17  účastníky

kladně hodnoce. 

 Preventivní  programy  od  Popálky o.p.s. –  preventivní  programy  právě  probíhají  na

základních školách.
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3. Výstupy pracovních skupin a schválení jednotlivých návrhů na financování

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

 Barevná škola –  aktivita společná i pro pracovní skupinu čtenářská gramotnost. Nabídka

přímo od Barevné školy je finančně nákladná, jiný dodavatel není schopen zajistit, že budou

polepy  v  provozu  dostatečně  odolné.   Aktivitu  v současné  chvíli  PS  pro  financování

odkládá.

 Logická olympiáda LOGIMO  – je hotova definitivní verze, která bude předána školám

prostřednictvím  Mgr.  Tomáše  Pohanky  –  garanta  implementace  MAP  II.  Návrh

matematické  skupiny:  podepsat  s  Mgr.  Evou  Ficovou  DPP  –  část  práce  na  přípravě

olympiády  finančně  ocenit  z položky  lektorné.  Návrh  cen  1 400 Kč na  1  školu  formou

poukázek (zapojeno pět škol). PS pro financování schvaluje vyplatit z lektorného 3 hodiny

práce paní Mgr. Evě Ficové a navrhuje navýšit částku na ceny na 10 000 Kč (2 000 Kč na

školu).  Mgr.  Otto  Ondráček  navrhuje  děti  k matematice  natáhnout  cenami,  PS  pro

financování doporučuje za tímto účelem konkrétní hmatatelné věci nikoli poukázky (např.

flash disk, kalkulačka apod.).

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

duben). (Na 3. schůzce PS pro financování uvolněno 11 000 Kč.)

 Letní škola pro učitele  - termín 17. - 20. 8. 2020 – možné místo ZŠ v Pohledci. Kladem

této aktivity je stmelení lidí z různých škol.

 Seminář s Jiřinou Bednářovou – Matematická pregramotnost. Termín 18. 5. 2020 je

schválen a odsouhlasen v KD. Pro 20 učitelů z MŠ, případně doplnit učiteli z 1. tříd ZŠ. Je

bez akreditace. (Na 4. schůzce PS pro financování již uvolněno 17 000 Kč).

 Seminář s Jiřinou Bednářovou – Přechod dítěte z MŠ do ZŠ – 18. 5. 2020. Již schváleno

4 500 Kč. 

 Výpomůcky – schváleno. Uvolněno 20 000 Kč. Termín je stanoven na 3. 2. 2020 13:00 –

16:00. Změna v podmínkách: nově 450 Kč za jednoho účastníka, zbylých 550 Kč na nákup

výpomůcek.  Je  akreditovaný  MŠMT.  PS  pro  financování  s novým  zněním  podmínek

souhlasí.
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 Matematika a fyzika v přírodě pro 2. stupeň ZŠ – na 4. schůzce PS pro financování již

schváleno 11 000 Kč. Termín duben 2020.

 Deskové hry – návrh schválen, celkem uvolněno 10 000 Kč (2 000 Kč na ceny, 8 000 Kč na

výrobu hry).  PS pro financování  navrhuje  odměnu z lektorného pro toho,  kdo bude hru

realizovat. 

 Maskohraní – zatím otevřená aktivita k dopracování. Hry Makura je možné půjčit na tři

dny zdarma, hry z Mozkoherny Třebíč jsou zpoplatněny (přibližně 2x 3 500 Kč bez DPH

+ cestovné). PS pro financování navrhuje při dopracovávání aktivity vymyslet i příhodný

název.

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

činit 31 000 Kč. 

Pracovní skupina Volná

 Gerontooblek –  2  ks  schváleno.  Oblek  bude  evidován  v majetku  města  a  zapůjčován.

Obleky se zakoupí až na jaře 2020. Na aktivitu bude uvolněno 32 000 Kč.

 Modrotisk – projekt běží, část škol již má odesláno do tisku. Zubří a Fryšava pojedou na

exkurzi na jaře.

 Vaření napříč generacemi - termín stanoven na 26. 1. 2020, proběhne od 14.00 do 18.00

v KD.  Tématem  brambory.  Přednáška  etnografky  PhDr.  Jany  Beránkové  z Havlíčkova

Brodu  o  vaření  na  Horácku.  V rámci  odpoledne  proběhnou  dva  kuchařské  workshopy

Kávaření  (Roman  Kotlář  a  Barbora  Sokolíčková).  Navrženo  divadelní  představení

Bramborové království od Loutky bez hranic. FS se myšlenka divadelního představení líbí,

návrh schvaluje. Na 3. schůzce PS pro financování již uvolněno 15 000 Kč, nyní schváleno

dodatečných 5 000 Kč.

 Mezigenerační kvíz – První mezigenerační kvíz, a to Dušičkový, proběhl 3. 11. 2019 v KD.

Zúčastnilo se 7 týmů. Další, tentokrát Retro kvíz bude v KD 12. 1. 2020. V plánu je, že se

zapojí všechny pracovní skupiny. Na 4. schůzce PS pro financování již uvolněno 24 000 Kč

(4 x 6 000 Kč).
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 Novoměstský výletník – rodinné výlety – záměr se bude propracovávat.

 Výživou ke změně – aktivita je v jednání. 

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

činit 76 000 Kč. 

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost

 Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost – 4hodinový workshop Agentury JOB

pro  pedagogy  1.  i  2.  stupně  (do  20  pedagogů).  Již  na  4.  schůzce  PS  pro  financování

schváleno a uvolněno 10 000 Kč. Doporučená doba konání v odpoledních hodinách – např.

od 13 hodin. Termín konání jaro 2020.

 Vybavení čtenářských koutků v MŠ – již  na 4. schůzce PS pro financování schváleno

a uvolněno 15 000 Kč (náklady na jednu MŠ 1 000 Kč). Bude uskutečněno do konce roku

2019. Poukázky jsou již domluveny, stačí je vyzvednout.

 Projekt Divadlo II – Poslední trik George Meliese (divadlo Drak) – pro 4. - 9. třídy, termín

stanoven  na  13.  5.  2020  (dvě  dopolední  představení),  kapacita  350  dětí  /  představení.

Náklady na 2 představení: 30 000 Kč, doprava 3 000 Kč. Celkem 33 000 Kč.

 Pohádkový  les  /  Novoměstský  rodák –  na  4.  schůzce  PS  pro  financování  schváleno

a uvolněno  20 000  Kč  na  akci  Pohádkový  les.  DDM  neprojevilo  o  akci  zájem,  bude

ukončena  bez  realizace  a  nahrazena  projektem  Novoměstský  rodák.  Podrobnosti  budou

teprve dojednány s Leou Marcinko. PS pro financování přijde cenová kalkulace nákladů na

tento projekt vysoká, prosí o dovysvětlení.

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

 Čtenářský podvečer – termín ještě v prosinci 2019.  Byla oslovena paní Horká. Jedná se o

aktivitu s DPS pro její klienty a veřejnost. PS pro financování náklady schvaluje, ale prosí o

jejich přeskupení. Na DPP pro paní Horkou doporučuje využít lektorné.

 Noc literatury – podpora či spolupráce této akce v příštím roce nakonec možná je, akce se

na jaře 2020 bude konat.

 Hanin kufřík – květen 2020 – výstava k výročí konce 2. světové války v Horácké galerii –
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nákup knihy Hanin kufřík pro každou třídu druhého stupně ZŠ, která se výstavy zúčastní.

Motivace pro školy, aby na výstavu přišly. Paní Hnízdilova připraví navíc herní list (pro

školy i veřejnost). Na jeho vyplnění bude navázáno losování o věcné ceny. FS se aktivita

líbí,  ale  prosí  o  dopracování  celkových  nákladů.  Na  vypracování  herního  listu  paní

Hnízdilovou na DPP doporučuje FS využít lektorné.

 Dětská tvorba – podzim 2020 – podpora dětské tvořivosti – náklady 10 000 Kč. PS pro

financování  na aktivitu  10 000 Kč schvaluje.  Je potřeba podpořit  žáky, kteří  píší  vlastní

tvorbu. Pouze při diskuzi padla otázka, zda bude dané nějaké téma, když literární útvar je

libovolný. A s tím související otázka, zda se zvažují věkové kategorie.

 Vybavení  čtenářských  koutků  na  1.  stupni  ZŠ –  náklady  16  000  Kč  (tisícikorunový

poukaz pro každou ZŠ). Termínově jaro/léto 2020. PS pro financování aktivitu schvaluje.

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

činit 62 000 Kč.

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

 Zvládání mimořádných situací pro 2. stupeň 2. ZŠ NMNM – aktivita schválena, termín

konání jaro 2020 na ZŠ Nové Město na Moravě,  Leandra Čecha.  Na 2. schůzce  PS pro

financování bylo uvolněno 35 000 Kč. 

 „FIE – Feuersteinovo instrumentální obohacování“ - termín – 12. 12. 2019 – 14:00 –

16:00 v klubovně č. 2 v KD – náklady na drobné občerstvení.

 Zvládání mimořádných situací pro 1. stupeň ZŠ – na 1. ZŠ aktivita právě probíhá,

další přihlášené školy jsou ZŠ Křižánky a ZŠ Bobrová – cena za 1.  ZŠ je 15 228,-

aktivita schválena, na 3. schůzce PS pro financování již bylo uvolněno 30 000 Kč.

 „Prevence  a  řešení  školní  neúspěšnosti“ –  přednášející  Mgr.  Lenka  Ondráčková

(Edupraxe) – potvrzený termín 26. 5. 2020 12:00 – 18:00. PS pro financování prosí o dodání

výše nákladů na tuto akci, aby mohly projít schválením.
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 DPP pro tvůrce a moderátora Mezigeneračního kvízu –  PS pro financování schválila

proplatit  prostřednictvím  lektorného  práci  Mgr.  Evě  Kulkové,  Mgr.  Veronice  Ptáčkové

a Danielu Šimkovi.

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

činit 65 000 Kč

4. Termín další schůzky

Termín další schůzky PS pro financování bude 24. 2. 2020 v 15:00 v M&ABu Cafe, Maršovice.

V Novém Městě na Moravě, 03. 12. 2019

Vypracovala: Ing. Petra Čejková, člen PS pro financování
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