
Zápis z 6. jednání pracovní skupiny 

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: PS pro financování

Den a místo jednání: 24.2.2020 M&ABu Cafe, Maršovice

Přítomní členové: Ing. Kateřina Kondýsková – odborný garant

Mgr. Hana Štůlová

PaedDr. Dagmar Nejedlá

Mgr. Lenka Víchová

Ing. Petra Čejková

Mgr. Martina Skalníková

Mgr. Otto Ondráček

Omluvení členové: -

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání: M&A Bu Cafe (Maršovice 100, 592 31 NMnM)

Program jednání:

1. Seznámení s programem schůzky, administrativa

2. Zhodnocení aktivit jednotlivých PS a schvalování doporučených aktivit

4. Termín další schůzky

1. Program schůzky, administrativa

Na zahájení  6.  setkání  pracovní  skupiny  Ing.  Kateřina  Kondýsková  přivítala  a  seznámila

s programem schůzky všechny členy. Následně proběhlo podepsání výkazů práce a prezenční

listiny.
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2.  Výstupy  pracovních  skupin  a  schválení

jednotlivých aktivit

PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Aktivity schválené/probíhající:

- LOGIMO –  aktivita  běží  a  bude  trvat  do  konce  března,  jednotlivé  školy  se

přihlašují.  Olympiáda  proběhne v jednotlivých školách  a  nejlepší  týmy z každé

kategorie budou odměněny cenami v hodnotě 2.000,- na školu. Zodpovídá: Eva

Ficová.

- Matematika v přírodě – pro 1. stupeň. Proběhne dne 29.4.2020 ve školní zahradě

ZŠ Nové msto na Moravě. Lektor Ing. Martin Kříž, cena 11.000,-

- Matematická pregramotnost – Jiřina Bednářová, dne 18.5.2020, cena 17.000,-

- Přechod dítěte z MŠ do ZŠ – Jiřina Bednářová, dne 18.5.2020, cena 4.500,-

Ke schválení:

1) Semináře:

 Matematika a fyzika v přírodě pro učitele 2. stupně ZŠ 

Datum: 19.5.2020, cena 11.000,- 

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO

2) Letní škola – Pohledec, 19. – 21. 8. 2020. Jedná se o 3x 8h blok vzdělávání. Je

nutné doplit informace k programu GeoGebra, který bude přesut do ZŠ Nové

Město na Moravě. 

Cena 42.000,- 

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO

Rozpracováno:

- Deskové hry – v prvním pol. 2020/2021, pravděpodobně náklady na tisk

- Maskohraní 
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PS  pro  rozvoj  čtenářské  gramotnosti  a  k rozvoji

potenciálu každého žáka

Aktivity schválené/probíhající: 

- Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost – termín posunut na 23.4.2020,

cena 10.000,-

- Projekt Divadlo II – 3 představení v termínu 12.5. a 13.5. MAP hradí 2 dopolední

představení pro školy (7. – 9. třídy) a dopravu, cena 33.000,- 

- Vybavení čtenářských koutků v prvním stupni ZŠ – aktivita proběhne jaro –

léto 2020, zodpovědná osoba Mgr. Láchová, cena 15.000,-

Ke schválení:

1) Projekt NOVOMĚSTSKÝ RODÁK

Aktivita  měla  za  cíl  propojit  aktivit  MAP II  a  činnost  DDM Nové

Město na Moravě. Akce by nově trvala 2 dny a účastnit by se mohly

žáci 6. tříd a pedagogové z území dopadu MAP II. Zaměstnanci DDM

by tvořili program na jednotlivých stanovištích. Náklady 33.000,- Kč

STANOVISKO  PS  FIN: Aktivitu  přepracovat.  Lektorné  musí  odpovídat  ceně  Kč/hod

stanovené projektem MAP. Nákup kostýmu z prostředků MAP není možný. Dále se zamyslet

nad zapojením škol z celého území, akce je svým zaměřením vhodná spíše pro žáky přímo

novoměstských škol. 

2) Projekt Novodvorky/Noc literatury

Aktivita spolupráce s KD. Čtení pro děti a veřejnost. Pro čtení z knihy

bude oslovena známá osobnost.   Datum konání 10.6.2020.  Náklady

4.700, - Kč

STANOVISKO PS FIN: Schváleno s výhradou.  Doplnit  rozpočet  aktivity.  Odměna pro

předčítajícího nesmí přesahovat částku Kč/hod stanovenou v projektu MAP. 

3) Hanin kufřík

Aktivita na květen 2020 pro žáky 2. stupně ZŠ. Ve spolupráci s paní

Hnízdilovou  bude  vytvořen  herní  list.  Proběhne  čtení  a  ze
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zpracovaných  listů  budou

vylosovaní výherci, kteří obdrží ceny. 

Náklady:  knihy  35  ks  jako  odměna  pro  zúčastněné  školy,

butony, odměna předčítajícímu, lektorné, ceny 16.000,- Kč.

STANOVISKO PS FIN:  SCHVÁLENO.  Lektorné  upravit  v souladu s pravidly  projektu

MAP. 

4) Literární tvorba – podzim 2020. Zaměřeno na veřejnost území dopadu MAP.

Akce  bude  inspirována  již  proběhlou  akcí  „Klíček“  s tématem  „Kdybych

byl…“. Odměna by se týkala cen a poroty, která by hodnotila díla dodaná do

soutěže. Celkové náklady na akci 14.000,- Kč. 

STANOVISKO PS FIN:  SCHVÁLENO.  Lektorné  upravit  v souladu s pravidly  projektu

MAP. 

Rozpracováno

- Listování – NKZ organizuje scénické čtení pro děti, PS by ráda zprostředkovala

tuto akci pro školy

- Sdílení  odborných  zkušeností  A  –  podzim  2020,  workshop  s paní  Lenkou

Bartoňovou pro pedagogy s území MAP.

- Sdílení  odborných  zkušeností  B  –  podzim  2020,  workshop  s paní  Timeou

Milkovou. Cílová skupina pedagogové území MAP.

- Logopedický seminář pro rodiče – podzim-jaro  2020/2021 s Marií Křivkovou

PS volná

Aktivity schválené/probíhající:

- Mezigenerační  tematický kvíz – aprílový -  26.4.2020 v 15.  00,  cestovatelský -

červen 2020  
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Ke schválení

1) Pamatuj –  Akce  se  koná  každoročně,  letos  8.3.2020  Letos  bude  součástí

dvojpředstavení Dismanova rozhlasového dětského souboru …a bolelo nebe

(pátek 20.3.).

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENA finanční  podpora  5.000,-  Kč na  obě divadelní

představení.

2) Mezigenerační  tematický  kvíz –  4  kvízy  v roce  2020/2021.  Rozpočet

45.200,-

STANOVISKO PS FIN: Rozpoložkovat rozpočet na akci/akce. 

3) Rostoucí betlém – spolupráce s MgA. Patrikem Vlčkem na výrobě rostoucího

betlému se zapojením škol.

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENA podpora 1 dne ve výši 10 000,- s podmínkou, že

budou zapojeni žáci škol + veřejnost.

Rozpracováno:

- Projekty spolupráce s DPS tančení a floristika 

PS pro rovné příležitosti 

Aktivity probíhající:

- Popálky – prevence úrazů popálením pro 1. stupeň ZŠ, jaro 2020

- Zvládání mimořádných situací pro 2. stupeň ZŠ, 20.5.2020

- Prevence a řešení školní neúspěšnosti – workshop 26.5.2020

Aktivity ke schválení:
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1) Seminář  Respektovat  a  být

respektován –  seminář  pro pedagogy s tématem respekt  v mezilidských

vztazích,  především  mezi  rodiči  a  dětmi.  6  denní  cyklus  (3  víkendy)

přednášek pro 25 osob. Cena 78 000 + ubytování lektorů.

STANOVISKO PS FIN: NESCHVÁLENO.

2) Dokument „V síti“ – Návrh k promítání dokumentárního filmu V síti pro

žáky  ZŠ  (pravděpodobně  8.  a  9.  třída).  Film  je  zaměřen  na  prevenci

zneužívání dětí na internetu. NKZ budou mít k dispozici film k promítání

v květnu 2020,  je  možné promítnou dokumentární  verzi  filmu pro žáky

s následnou diskuzí a programem pro školy. 

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO spolufinancování  promítání  pro veřejnost.  Je

nutné doplnit rozpočet promítání. Oslovit školy, pokud mají zájem o účast se třídami/anebo

podpořit veřejné promítání a školy doporučí rodičům, aby film s dětmi navštívili. 

Rozpracováno:

- Výchovný  hudební  pořad  JUMPING  DRUMS  s Ivem  Batoušem.  Zatím  chybí

rozpočet

- Workshopy zaměřené na inkluzivní vzdělávání určené pro veřejnost. Zatím chybí

rozpočet

V Novém Městě na Moravě, 24. 2. 2020

Vypracovala: Mgr. Lenka Víchová
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