
Zápis z 7. jednání pracovní skupiny 

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: PS pro financování

Den a místo jednání: 19. 5. 2020, kancelář MAP Nové Město na Moravě

Přítomní členové: Ing. Kateřina Kondýsková – odborný garant

PaedDr. Dagmar Nejedlá

Mgr. Lenka Víchová

Ing. Petra Čejková

Mgr. Martina Skalníková

Omluvení členové: Mgr. Hana Štůlová

Mgr. Otto Ondráček

Nepřítomní členové:

Členové RT MAP II:

-

Mgr. Lenka Šmardová

Den a místo následného 
jednání:

22.9.2020, 14:30

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

3. Termín další schůzky

1. Program schůzky, administrativa

Na zahájení  7.  setkání  pracovní  skupiny Ing.  Kateřina  Kondýsková přivítala  a  seznámila

s programem  schůzky  všechny  členy.  Následně  proběhlo  omluvení  nepřítomných  členů

skupiny PS Financování, podepsání výkazů práce a prezenční listiny.

Vzhledem  k stávající  situaci  a  preventivním  opatřením  v souvislosti  s šíření  epidemie

koronaviru a tím i  přerušení výuky na školách, byla většina aktivit pozastavena, přesunuta na

náhradní termín. V některých případech byla pozměněna forma aktivity. 
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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. Realizace přesunuta na podzim, některé školy nestihly zrealizovat.

- Matematická  pregramotnost –  Mgr.  Jiřina  Bednářová,  dne  18. 5. 2020,  cena

17.000,-

- Přechod  dítěte  z MŠ  do  ZŠ –  Mgr.  Jiřina  Bednářová,  dne  18. 5. 2020,  cena

4.500,-

- Matematika a fyzika v přírodě – pro učitele 2. stupně ZŠ. Změna termínu z 19.

5. 2020 na 25. 5. 2020.

- Matematika  v přírodě –  pro  učitele  1.  stupeň.  Změna  termínu  a  místa  z

29. 4. 2020  na  1. 6. 2020,  Arboretum  v Novém  Městě  na Moravě.  Lektor

Ing. Martin Kříž, cena 11.000,-

- Letní  škola –  ZŠ Pohledec  a ZŠ Vratislavovo nám. NMnM, 19. – 21. 8. 2020.

Letní škola zaměřená na matematickou gramotnost je určena pro pedagogy 1. a 2.

stupně  ZŠ.  Jedná  se  o  3x  8h  blok  vzdělávání  s  lektorkou  Mgr.  Veronikou

Havelkovou.  Cílem  letní  školy  je  rozšířit  zásobník  aktivit  a  využití  programu

GeoGebra pro rozvoj matematické gramotnosti.  Účastníci se seznámí s různými

typy her, které vedou děti k lepšímu pochopení učiva a zároveň pro ně mohou být

vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky.

- Cena 42.000,- 

Ke schválení:

- Mozkohrátky (Maskohraní) - prezentace výrobků firmy Makura a Mindok pro

školky, školy i širokou veřejnost.

- Cena: 8 000,- Kč
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STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO

- Škola  hrou -  seminář,  který  obsahuje  mnoho  praktických  rad  a  námětů  pro

zkvalitnění a zpestření výuky na 1. stupni ZŠ. Seminář je určen pro pedagogy 1.

stupně ZŠ. Termín září 2020 cca v 15:00 - 18:00. Kapacita 20 osob. 

- Cena: 10.000,- Kč (500/ osoba)

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO

- Diferencovaná  výuka  matematiky -  seminář  pro  pedagogy  2.  stupně  ZŠ.

Termín 3. listopadu 2020. Kapacita 20 lidí. 

- Cena: 14.000 Kč (školení 8.000 Kč, materiály 300/osobu – 6000 Kč)

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO

Rozpracováno:

- Deskové hry

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Aktivity schválené/probíhající: 

- Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost – seminář  pro pedagogy ZŠ.

Termín přesunut na 16.9.2020, cena 10.000,-

- Projekt  Divadlo  II –  divadelní  představení  Poslední  trik  Georgese  Meliése

divadla  DRAK. 3 představení  v termínu  11.  5.  2021 (veřejnost)  a  12.  5.  2021

(školy). MAP II 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,-. Probíhá do 30. června

2020

- Pojďte  do  knihovny –   schváleno  per  rollam.  Cena  5 000,-  /  2  000,-  /

poukázky pro účastníky natáčení medajlonku, 3 000,- / pronájem techniky.
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- Projekt  Novoměstský  rodák  jinak  - spolupráce  s

DDM v Novém Městě na Moravě. Žáci 6. tříd v ORP Nové Město na Moravě byly

prostřednictvím  ředitelů  škol  a  třídních  učitelů  osloveni  k  zapojení  se  do  této

aktivity. Žáci měli posílat fotky jejich oblíbeného místa z města či obce, ve kterém

žijí.  Nejlepší  fotografie  budou  oceněny.  Plánována  byla  výstava  fotografií.

Schváleno per rollam, cena 5 000,- / 3 000,- / ceny, 2 000,- / tisk fotografií

- Novodvorky – ZRUŠENO, realizace příští rok

- Noc literatury – přesunuto 7.10.2020

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

- Hanin kufřík – přesunuto na podzim 2020

Ke schválení:

- Rozšíření čtenářského fondu na 2. stupni ZŠ

     Cena: 250 Kč na třídu – celkem 9000,- Kč

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO

 

Rozpracováno:

- Literární tvorba

- 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 z ORP Nové Město na Moravě.

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

Milkovou. Cílovou skupinou jsou pedagogové z ORP Nové Město na Moravě.

- Sdílení odborných zkušenost C -  podzim 2020 /  jaro 2021, workshop s Mgr.

Lucií  Novotnou.  Cílovou  skupinou  jsou  pedagogové  z  ORP  Nové  Město  na

Moravě.

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

PS volná - Vztah k místu, kde děti a žáci žijí, mezigenerační soužití

Aktivity schválené/probíhající:
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- Mezigenerační  kvíz  – aprílový -  26.4.2020 v 15:00  v

elektronické podobě, 

- Mezigenerační kvíz - cestovatelský -  7. 6. 2020 ve 14:00 pro veřejnost,

cena 6 000,- 

- Pamatuj? –  přesunuto na podzim 2020

Ke schválení

1) Floristika  –  Spolupráce  s DPS,  každoměsíční  aktivita.  Spojení  výroby

keramických misek a aranžování  žáků a klientů DPS

Cena: 5 650,- Kč

STANOVISKO  PS  FIN: DOPRACOVAT  –  náklady  na  aktivitu  se  PS  fin  zdají

podhodnocené

Rozpracováno:

- Vaříme napříč generacemi (mák)

- Využití kiosků v obcích

- Rok skla na Vysočině - výroba perličkových ozdob

- Novoměstský výletník

PS pro rovné příležitosti 

Aktivity schválené / probíhající:

- Přednáška PaedDr. Zdeňka Martínka -  přednáška pro pedagogy a veřejnost,

termín 3. 9. 2020

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

přesunuto na podzim

- Zvládání mimořádných situací pro 2. stupeň ZŠ  -  20.5.2020 – přesunuto na

podzim

- Prevence  a  řešení  školní  neúspěšnosti –  workshop s  lektorkou Mgr.  Lenkou

Ondráčkovou, termín 26.5.2020, cena 12 000,- Kč
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- Koronavirový zpravodaj - online

Aktivity ke schválení:

- Relaxační pomůcky do škol

     Cena: 60.000 Kč

STANOVISKO PS FIN: NESCHVÁLENO

Rozpracováno:

- Dokument „V síti“

- Přednáška Mgr. Jiřího Haldy - předběžně domluvený termín 7. 4. 2021

- Workshop Jak nevyhořet - Mgr. Martin Pírko

- Přednáška  Stress-relaxace,  jak  prožít  spokojený  život  a  nezbláznit  se,  při

zátěžové profesi  - Dr. Lidmila Pekařová

- Relaxační techniky nejen ve výuce

V Novém Městě na Moravě, 1. 6. 2020

Vypracovala: Mgr. Lenka Víchová
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