
Setkání  Pracovní  skupiny pro  rozvoj  čtenářské  gramotnosti  a  k  rozvoji  potenciálu
každého žáka ze dne 7. 1. 2020

Příloha k zápisu č. 1

 Novoměstský rodák

◦ Schůzka s Leonou Marcinko a Bc.Alenou Sobotkovou, 14.1. DDM

V průběhu schůzky DDM projevilo zájem o spolupráci na akci Novoměstský rodák. Byla by

rozšířena z jednoho na dva dny, aby byla účast umožněna všem žákům a pedagogům v území

dopadu.  DDM rozpracuje  téma akce,  zamýšlený počet  spolupracovníků na stanovištích je

6 osob, hodiny práce 10. Dále by DDM uvítalo příspěvek na nákup kostýmů, které by poté

zůstaly ve fondu DDM a bylo by možné je využít  v dalších letech konání této akce i  při

konání  dalších  akcí  DDM.  Položka  materiál  obsahuje  finance  na  kopírování,  tisk

a kancelářské potřeby.

Cenová kalkulace:

Lektorné 6 osob/10 hodin: 12 000,-

Kostýmy: 20 000,-

Materiál: 1 000,-

Náklady celkem: 33 000,-

 Novodvorky

Čtení  nahlášené  veřejnosti  a  jejich  oblíbených  knih,  odměna  poukaz  na  100  Kč

v knihkupectví U Salvátora.

Odměna pro čtenáře: 2 000 Kč 
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 Noc literatury

V kalendáři akcí NMNM byl chybně uveden termín konání akce. Oficiální termín je 13.5.,

v kalendáři  byl  uveden  termín  10.6.  Tento  termín  mělo  na  webu  uvedeno  město  Tábor.

Vedení KD projevilo zájem-pokud by akci bylo možné přesunout-aby se členky PS chopily

konání  akce.  Mgr.  Šmardová tedy ověřila,  zda  je  možné termín  přesunout  a  pořadatelská

agentura potvrdila, že ve výjimečných případech lze termín přizpůsobit potřebám města. 

Pokud FS schválí konání, budou detaily doladěny na březnové schůzce. Každá osobnost, která

by četla by dostala lektorné 600 Kč.

Cenová kalkulace:

Lektorné 6 osob: 3 600,- Kč

Občerstvení: 600,- Kč

Tisk, kopírování: 500,- Kč ( tisk plakátů, úryvků knih ke čtení-náklady úplně nevím)

Náklady celkem: 4 700,- Kč
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