
Zápis z 8. 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:
9.9.2020   Kafe 133

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. Jana Láchová -člen PS

Omluvení členové:

Nepřítomní členové:

Den a místo následného jednání:
11.11.2020 14:30 U Martina

Program jednání:

1. Přivítání, podpis dohod

2. Projekty ke schválení

3. Nové náměty

4. Úkoly pro příští jednání

5. Termín příštího setkání



1. Přivítání, podpis dohod

Mgr. Šmardová přivítala členky PS, dále Ing. Kateřinu Kondýskovou, manažerku projektu
a PhDr. Ludmilu Slánskou, garanta pracovních skupin, paní Timeu Milkovou a paní 
Lenku Bartoňovou. Členky PS poté podepsaly dohody a prezenční listinu

2.  PROJEKTY KE SCHVÁLENÍ

• Hanin kufřík

Aktivita již probíhá, PS navrhuje navýšení odměn o 1 500 Kč.

Cenová kalkulace:

• Odměna: 1 500 Kč

• CELKEM: 1 500 Kč

• Pojď se mnou do knihovny

Termín konání: podzim 2020

Cílová skupina: veřejnost

Zodpovědná osoba: Mgr. Šmardová

Vzhledem ke kladnému ohlasu na videopozvánky do knihovny se PS rozhodla v této aktivitě 
pokračovat.

Cenová kalkulace:

Poukázka : 3 000,-

CELKEM: 3 000,-



• NOC LITERATURY

Aktivita byla FS schválena s výhradou na doplnění rozpočtu. PS navrhla, aby každému 
čtoucímu bylo vyplaceno lektorné 3 hod čtení, 2 hod příprava.

Cenová kalkulace:

Lektorné 5 h : 975 Kč

Lektorné celkem (5x5): 4875 Kč

Občerstvení: 1 000 Kč

Plakáty: 300 Kč

CELKEM: 6 175 Kč

3. NOVÉ PROJEKTY

• Sdílení dobré praxe – ZÁŽITKOVÁ ANGLIČTINA

termín konání: podzim 2020-jaro 2021

cílová skupina: pedagogové anglického jazyka v území dopadu

zodpovědná osoba: Mgr. Pešková

Na setkání se dostavila paní Timea Milková, která má bohaté zkušenosti s vedením kurzů 
po celém světě a nabídla nám kurzy pro učitele AJ, které mají za cíl rozvoj konverzačních 
dovedností v anglickém jazyce. Paní Milková nastínila průběh lekce za použití mnoha 
netradičních pomůcek. Na základě zájmu by bylo možné kurz opakovat i v dalším pololetí.

Počet účastníků max. 8

Četnost lekce: 1x týdně

Délka lekce: 90 min.

Počet setkání: 20

Místo setkání: kancelář MAPII

Cena za hod. 500 Kč/45 min.

Cenová kalkulace:



Lekce: 500 Kč

CELKEM: 20 000 Kč

• Sdílení dobré praxe: Čtenářská gramotnost

termín konání: jaro 2021

cílová skupina: pedagogové 1. a 2. stupně v území dopadu

zodpovědná osoba: Mgr. Preislerová

Na setkání PS se také dostavila paní Lenka Bartoňová ze ZŠ Sněžné, která má bohaté 
zkušenosti z projektu Síťování ZŠ – čtenářská gramotnost (konkrétně OPVVV, výzva 10 
„Budování kapacit škol“)  s vedením čtenářských deníků, čtenářských dílen a celkově s 
rozvojem čtenářství u žáků. Došlo k dohodě, že by PS uspořádala workshop pod vedením 
paní Bartoňové v ZŠ Sněžné. Jednalo by se o odpolední workshop o délce trvání 4 hod.

Cenová kalkulace:

Lektorné: 8 hod.: 1560 Kč

Občerstvení: 800 Kč

• LOGOPEDICKÁ PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

termín konání: podzim 2020

cílová skupina: rodiče předškoláků

zodpovědná osoba: Mgr. Konečná

Mgr. Konečná domluvila spolupráci s paní Křivkovou, logopedkou z SPC Jihlava. Bude 

uspořádána přednáška pro rodiče. Na přednášce by měly zaznít tipy, jak mohou rodiče 

pracovat se svými dětmi doma a rozvíjet tak mluvní dovednosti. Termín bude upřesněn po 

domluvě s paní Křivkovou.

Cenová kalkulace:

Lektorné 8 h: 1560 Kč

Občerstvení: 200 Kč

Cestovné: 150 Kč



CELKEM: 1 910 Kč

• LITERÁRNÍ TVORBA

termín konání: prosinec 2020-březen 2021

cílová skupina: žáci 1. stupně, 2. stupně, veřejnost

zodpovědná osoba: Mgr. Pešková

Literární soutěž, která bude rozdělena do tří kategorií. - děti prvního stupně, děti druhého

stupně,  středoškoláci  + dospělí.  Díla ohodnotí  porota (členky osloví vhodné osoby, které

mají zkušenosti s psaným projevem), která by hodnotila díla a poté vybere nejzdařilejší kusy

k veřejnému předčítání. Porota bude ohodnocena za svoji práci lektorným. Realizační tým

osloví pedagogy s touto nabídkou, aby se akce dostala co nejvíce do povědomí mezi dětmi.

Propagace bude také probíhat v Novoměstsku, na webových stránkách a oslovit můžeme

také  knihovnu.  Nejzdařilejší  práce  budou  prezentovány  na  literárním  večeru  a  je  také

možnost vydání sborníku.

Cenová kalkulace:

ceny: 8 000,-

občerstvení: 1 000,-

lektorné 5 hod: 1 170,-

            lektorné celkem (5x6): 5850

CELKEM: 14 850,-

• CVIČENÍ MOZKU PRO KLIENTY DPS

termín konání: podzim 2020-jaro 2021

cílová skupina: žáci, veřejnost

zodpovědná osoba: Mgr. Šmardová

Na setkání  s  pracovnicemi  DPS byl  navržen  požadavek  na  vytvoření  aktivit  na  cvičení

mozku pro DPS. PS navrhuje vyhlásit dobrovolnou výzvu pro žáky a veřejnost (spolupráce s

knihovnou)  na vytvoření  jednoduchých křížovek,  přesmyček či  jiných jazykových cvičení,

které  by  mohli  využívat  pracovníci  DPS  při  práci  s  klienty.  Tato  aktivita  nebude  nijak

honorována. Výzva může být využita například při výuce ICT (excelové tabulky...)



• Rozvoj čtenářské gramotnosti/ kritické myšlení

Na letní škole byly členkám PS doporučeny kurzy paní Šafránkové na rozvoj čtenářské 
gramotnosti či kritického myšlení. Mgr. Šmardová poptá možnosti kurzu a co nejdříve dodá 
detaily k  semináři.

• Listování

Vzhledem k nejasné situaci ohledně shromažďování různých škol na jednom místě se 
členky PS rozhodly odložit projekt Listování na jaro, snad bude situace jasnější.

4. Úkoly pro příští jednání:

Aktivita vhodná pro pedagogy MŠ

Porota na hodnocení Literární tvorby

Téma Literární tvorby

5. TERMÍN DALŠÍHO SETKÁNÍ

Další setkání PS se bude konat 11. 11. 2020 v 14:30 v restauraci U Martina

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


