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Zápis z 7. jednání pracovní skupiny

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny:  PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a 
rozvoj potenciálu každého žáka

Den a místo jednání:
14.4.2020 online

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

Mgr. Eva Pešková – člen PS

Mgr. Šárka Končená – člen PS

Mgr. Renata Slámová – člen PS

Mgr. Jitka Preislerová – člen PS

Mgr. Jitka Láchová

Omluvení členové:

Nepřítomní členové:

Den a místo následného jednání:
11.9.2020 14:30 kancelář MAP

Program jednání:

1. Přivítání, technické detaily online připojení

2. Probíhající schválené projekty k přesunutí

3. Projekty ke schválení

4. Nové náměty



5. Termín příštího setkání

1. PŘIVÍTÁNÍ, TECHNICKÉ DETAILY ONLINE PŘIPOJENÍ

Z důvodu probíhající karantény nemohla schůzka  proběhnout standartním 
způsobem, proto se členky dohodly na konání online konference. Po informacích, jak
s programem zacházet, Mgr. Šmardová přivítala členky PS, dále Ing. Kateřinu 
Kondýskovou, manažerku projektu a PhDr. Ludmilu Slánskou, garanta pracovních 
skupin. 

2. EVALUACE, SCHVÁLENÉ PROJEKTY K PŘESUNUTÍ

Mgr. Šmardová seznámila členky PS s výsledky evaluačního dotazníku k projektu 
Vybavení čtenářských koutků v MŠ. Zařízení, která odeslala zpět evaluační dotazník 
hodnotila tento projekt kladně a projevila zájem, aby se v budoucnu opakoval.

• Rozvíjíme čtenářskou gramotnost-čtenářské dovednosti

Seminář byl přesunut na 16.9.2020

• Projekt Novoměstský rodák

Projekt v původní podobě byl zrušen, po konzultaci s DDM se bude konat v online verzi, na 
které MAP bude spolupracovat, detaily v bodu 3.

• Divadelní představení Poslední trik George Meliese-Divadlo Drak Hradec 
Králové

Po emailové komunikaci s divadelním souborem máme přislíbený termín na jaro 
2021

• Projekt vybavení čtenářských koutků na prvním stupni ZŠ

Projekt probíhá, poukázky budou distribuovány po otevření ZŠ.

• Novodvorky

Projekt byl zrušen. PS počítá s jeho realizací příští rok.

• Noc literatury

Projekt byl přesunut organizátory na 7.10.2020

• Hanin kufřík

Projekt byl po dohodě členek PS přesunut na podzim. Vzhledem k tomu, že měl projekt 
souviset s výstavou v Horácké galerii, která se nekoná, bude třeba vymyslet  nový koncept a
spolupráci buď s galerií nebo knihovnou. Členky PS schválily nákup knih Hanin kufřík.



• Literární tvorba

Projekt bude doladěn na zářijové schůzce.

3. PROJEKTY KE SCHVÁLENÍ

• Čtenářský medailonek

Termín konání: duben, květen 2020

Cílová skupina: veřejnost

Zodpovědná osoba: Mgr. Šmardová

PS oslovila KD pro možnou spolupráci na projektech související se čtenářskou 
gramotností. Vznikla spolupráce s KD a knihovnou. Jako pozvánka na knižní 
novinky, které knihovna nakoupila v období karantény budou natáčeny video 
sekvence, ve kterých budou dětmi i dospělými představovány přečtené knihy. Jako 
odměnu získá čtoucí poukázku do K-clubu v hodnotě 100 Kč.

Cenová kalkulace:

Poukázka : 2 000,-

Náklady KD: 3 000,-

CELKEM: 5 000,-

• Projekt Novoměstský rodák jinak

Termín konání: květen 2020

Cílová skupina: žáci 6. ročníků ZŠ

Zodpovědná osoba: Mgr. Pešková

Plánovaný projekt byl zrušen a bude probíhat jeho online verze. MAP bude spolupracovat s 
DDM-poskytne ceny do tohoto projektu a uhradí finanční náklady na tisk dokumentů. DDM 
plánuje fotografickou soutěž, ze které vznikne výstava. 

Cenová kalkulace:

Ceny do projektu: 3 000,-

Náklady na tisk: 2 000,-

            CELKEM: 5 000,-



• Rozšíření čtenářského fondu na 2. stupni ZŠ

Termín konání: podzim 2020

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ, pedagogové

             Zodpovědná osoba: Mgr. Slámová

Pokračování projektu Vybavení čtenářských koutků na v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Vzhledem k 
tomu, že se tento projekt setkal s pozitivním ohlasem, rozhodla se PS, že poskytne 
poukázky i žákům na druhém stupni ZŠ. Prozatím je kalkulace navržena tak, že každá 
organizace dostane 1 000,- Kč. Prosíme FS o zvážení, zda by nebyl lepší jiný způsob 
financování, např. obnos na určitý počet žáků.

Cenová kalkulace: 

Poukázky: 1 000,- na školu

CELKEM: 5 000,- 

            4. NOVÉ PROJEKTY:

• Sdílení dobré praxe

Mgr. Pešková oslovila p. Tiemu Milkovou a také Mgr. Lucii Novotnou. Mgr. Preislerová 
oslovila p. Lenku Bartoňovou a Mgr. Konečná p. Marii Křivkovou. Všechny oslovené dámy 
vyjádřily ochotu spolupracovat na sdílení dobré praxe a členky se shodly, že budou pozvány 
na zářijovou schůzku PS pro doladění detailů seminářů.

• Listování

Mgr Šmardová před vypuknutím karantény kontaktovala tým Listování, který vyjádřil ochotu 
s projektem Listování přijet. Vzhledem k tomu, že se mělo konat na podzim, management 
projektu informoval, že o těchto termínech bude možné jednat až na začátku školního roku 
2020/2021. Proto definitivní podobu projedná PS na zářijové schůzce.

• Projekty spojené s aktuální situací-doučování, technika, motivace

Členky PS se na popud PhDr. Slánské dohodly, že budou přicházet s náměty, jak 
zareagovat na současnou krizi a jak pomoci žákům, rodičům a pedagogům v oblasti 
technické gramotnosti, domácího vzdělávání a jeho důsledků (doučování), motivace. Vzniklé
nápady budou přiloženy v příloze tohoto materiálu.

5. TERMÍN DALŠÍHO SETKÁNÍ

Další setkání PS se bude konat 11. 9. 2020 v 14:30



Zápis vypracovala Mgr. Lenka Šmardová, odborný garant II. úrovně


