
Zápis z 6. 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: 7. 1. 2020, kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo náměstí 
12, 592 31 NMnM)

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

Mgr. Eva Pešková – člen PS

Mgr. Šárka Konečná – člen PS

Mgr. Renata Slámová – člen PS

Mgr. Jitka Preislerová – člen PS

Omluvení členové: Mgr. Jana Láchová – člen PS

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

31. 3. 2020, kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo náměstí 
12, 592 31 NMnM)

Program jednání:

1. Administrativa

2. Seznámení s obsahem schůzky garantů PS

3. Dokončení rozpracovaných projektů

4. Nové náměty

5. Úkoly pro příští setkání

6. Termín příštího setkání
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Průběh jednání:

1. Administrativa

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

Kondýskové, manažerky projektu MAP II , Mgr. Terezy Sáblíkové, koordinátora MAP II, PhDr.

Ludmily Slánské - koordinátora pracovních skupin, podepsání prezenční listiny.

2. Seznámení s obsahem schůzky garantů PS

Mgr. Šmardová seznámila členky PS s obsahem proběhlé schůzky garantů PS. Ze schůzky vzešel

úkol  určit  lídry  pro  čtenářskou  gramotnost  v  území  dopadu  MAP  II.  Členky  se  shodly,  že

odborníkem v této oblasti bude Mgr. Jana Láchová, Mgr. Jitka Preislerová, Mgr. Renata Slámová,

Mgr. Eva Pešková a Mgr. Lenka Šmardová. Do příští schůzky členky navrhnou další možné lídry,

které osloví.

3. Dokončení rozpracovaných projektů

 Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost

Byl upřesněn termín konání workshopu. Původně domluvený termín byl nevhodný z důvodu konání

SP v biatlonu a obsazeným prostorám pro workshop. Realizační tým se ujme propagace akce.

termín konání: 23.4.2020 13:00-17:00

cílová skupina: pedagogové v území dopadu

zodpovědná osoba: Mgr. Šmardová

 Projekt divadlo II

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.

Akce je již schválena FS, realizační tým bude zasílat nabídku školám v území dopadu.
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termín konání: 13.5. 2020, 8.30, 10.30

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

 Projekt vybavení čtenářských koutků na prvním stupni ZŠ

Aktivita schválena FS, realizační tým bude kontaktovat školy.

termín konání: jaro, léto 2020

cílová skupina: pedagogové 1. stupně ZŠ v území dopadu

zodpovědná osoba: Mgr. Láchová

 PROJEKT NOVOMĚSTSKÝ RODÁK

14.1. proběhne schůzka s Leonou Marcinko z DDM, kde budou upřesněny podmínky spolupráce na

tomto projektu. Informace z této schůzky budou přiloženy k tomuto zápisu jako příloha.

datum konání: jaro 2020

cílová skupina: žáci 6. tříd, pedagogové v území dopadu

zodpovědná osoba: Mgr. Šmardová, Mgr. Pešková

Cenová kalkulace:

CELKEM: bude upřesněno
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 NOC LITERATURY/ NOVODVORKY

termín konání: 9. 5. 2020

cílová skupina: veřejnos

zodpovědná osoba: Mgr. Šmardová

Akce NOC LITERATURY bude z důvodu termínu ponechána bez realizace, PS přesouvá účast na

příští rok. V týdnu konání této celorepublikové akce bude NMNM pořádat akci NOVODVORKY,

kde členky MAP II nabídly spolupráci KD. Po konzultaci s vedením KD byl PS poskytnut prostor

pro organizaci jednoho dvorku, program je libovolný dle uvážení PS. Program bude vybrán tak, aby

svým charakterem odpovídal prioritním cílům PS - předčítání pro děti, herní list pro děti, předčítání

pro dospělé. 

Členky se pokusí oslovit známou osobnost pro předčítání pro dospělé. Čtení pro děti bude zajištěno

z osobních zdrojů členek PS. Za vypracování herního listu dostanou děti sladkou odměnu.

Cenová kalkulace:

lektorné pro předčítající osobnost: 800,-

občerstvení: 300,-

odměna pro dětské čtenáře+za vypracování herního listu: 500,-

CELKEM: 1 600,-

 HANIN KUFŘÍK

termín konání: květen 2020

cílová skupina: žáci druhého stupně, pedagogové v území dopadu

zodpovědná osoba: Mgr. Slámová, Mgr. Šmardová
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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 3-5 věcných cen. Ceny slavnostně předá pan starosta či jiná

osobnost. 

Paní  Hnízdilová  tvoří  herní  list,  Mgr.  Šmardová  osloví  pracovnice  knihovny  pro  spolupráci-

vybírání a kontrola herních listů, odměňování butony. Jakmile bude herní list vytvořen, realizační

tým zpropaguje akci v Novoměstsku, místním rozhlase a dalšími formami. Mgr. Slámová zakoupí

butony. Vzhledem k tomu, že PS nedokáže přesně odhadnout počet účastníků,  bude zakoupeno

větší množství butonů, které následně bude možné použít při jiné akci.

Cenová kalkulace:

knihy 35 ks: 6 000,-

lektorné p. Hnízdilová: 1 000,-

butony: 3 000,-

ceny do soutěže: 6 000,-

CELKEM: 16 000,-

 LITERÁRNÍ TVORBA

datum konání: podzim 2020

cílová skupina: veřejnost v území dopadu

zodpovědná osoba: Mgr. Pešková, Mgr. Šmardová

Ze schůzky a s ohledem na připomínky FS se členky shodly, že by se inspirovaly již proběhlou akcí

Nového Města na Moravě s garancí ZUŠ “Klíček”, kdy bylo dané téma “Kdybych byl…”. Jedno

z navrhovaných témat bylo pro nastávající projekt bylo “Svoboda”. Práce by byly rozděleny do tří

kategorií - děti prvního stupně, děti druhého stupně, středoškoláci + dospělí. Byla by ustanovena
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porota  (3-5  osob),  která  by  hodnotila  díla  a  poté  by  vybrala  nejzdařilejší  kusy  k  veřejnému

předčítání.  Porota  by  byla  ohodnocena  za  svoji  práci  lektorným.  Podklady  k  akci  Klíček  má

k dispozici město, tudíž by bylo možno si je vyžádat. Realizační tým by oslovil pedagogy s touto

nabídkou, aby se akce dostala co nejvíce do povědomí mezi dětmi.

Cenová kalkulace:

ceny: 8 000,-

občerstvení: 1 000,-

lektorné: 5 000,-

CELKEM: 14 000,-

5. Nové náměty

 Listování

datum konání: podzim 2020

zodpovědná osoba: Mgr. Šmardová

NKZ začala organizovat scénické čtení pro děti. Členky PS nabídnou možnou spolupráci na této

akci. Mgr. Šmardová také zaslala dotaz, zda by bylo možné v rámci projektu zprostředkovat tuto

akci  i  pro  školy.  Oslovili  bychom větší  skupinu dětských čtenářů,  u  které  je  nejvíce  potřebné

čtenářství podporovat. Tato akce by se pravidelně mohla střídat s Projektem Divadlo.

 Sdílení odborných zkušeností A

datum konání: podzim 2020

zodpovědná osoba: Mgr. Preislerová

Mgr. Preislerová navrhla konání workshopu s paní Lenkou Bartoňovou. Jeho náplní by bylo sdílení 

dobré praxe a odborných zkušeností. Cílová skupina by byli pedagogové z území dopadu.

 Sdílení odborných zkušeností B

datum konání: podzim 2020
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zodpovědná osoba: Mgr. Pešková

Mgr. Pešková navrhla obdobný workshop s paní Timeou Milkovou. Jeho náplní by bylo sdílení

dobré praxe a odborných zkušeností. Cílová skupina by byli pedagogové z území dopadu.

 Logopedický seminář pro rodiče

datum konání: podzim-jaro 2020/2021

zodpovědná osoba: Mgr. Konečná

Mgr. Konečná navrhla možnost konání semináře o logopedii s paní Martinou Křivkovou. Členky

PS se shodly na potřebě informovat rodiče o stádiích vývoje dětské řeči a možnostech, jak řešit

jednotlivé problémy. Rodiče často neřeší logopedické problémy svých dětí, což vede k nesprávné

mluvě i v průběhu školní docházky.

6. Úkoly pro příští setkání

 Novodvorky - lokalita, osobnost

 jaký divadelní soubor pro podzimní sezónu/ Listování-všechny členky PS

 Literární tvorba - vymyslet téma, členy poroty - všechny členky PS

 Workshopy kontaktovat p. Bartoňovou-Mgr. Preislerová, kontaktovat p. Milkovou- Mgr. 

Pešková, kontakovat p. Křivkovou-Mgr. Konečná

V Novém Městě na Moravě, 12. 1. 2020

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