
Zápis z 9. jednání pracovní skupiny 

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: PS pro financování

Den a místo jednání: 30. 11. 2020, online prostřednictvím aplikace Google Meet

Přítomní členové: Ing. Kateřina Kondýsková – odborný garant

PaedDr. Dagmar Nejedlá

Ing. Petra Čejková

Mgr. Otto Ondráček

Mgr. Lenka Moravcová

Omluvení členové: Mgr. Hana Štůlová

Hosté: Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D.

Mgr. Lenka Šmardová

PhDr. Ludmila Slánská

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

23. 2. 2021, 15:00

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  9. setkání  pracovní  skupiny,  které  probíhalo  online  formou  prostřednictvím

Google  Meet,  Ing. Kateřina  Kondýsková  přivítala  hosty, všechny  členy  pracovní  skupiny

a omluvila nepřítomné členy. Garantka PS pro financování všechny seznámila s programem

schůzky  a popsala  stávající  situaci  v projektu  ohledně  proběhlých  a přesunutých  aktivit

z důvodu  vládních  nařízení.  Následně  začala  skupina  řešit  nové  aktivity  navrhované

jednotlivými pracovními skupinami.
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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 1 –  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,- Kč  na  školu.  Zodpovídá:

Mgr.  Eva  Ficová.  Realizace  přesunuta  na  podzim,  některé  školy  nestihly

zrealizovat.

- Deskové hry – Hra za hru – soutěž bude probíhat od listopadu 2020 do května

2021, zvlášť pro kategorii I. a II. stupeň ZŠ. Již schváleno 10.000,- Kč.

- Mozkohrátky –  Přesunuto  na  později,  termín  bude  upřesněn.  Již  schváleno

8.000,- Kč.

- Diferenciovaná výuka matematiky – pro pedagogy 2. stupně. Přesunuto na jarní

měsíce, termín bude upřesněn. Kapacita 20 osob. Již schváleno 14.000,- Kč.

- Tvorba  výukových  a  učebních  materiálů  –  Sdílení  dobré  praxe  –  Termín

přesunut,  bude  upřesněn.  Již  schváleno  2.975,- Kč  (2.000,-  materiál,  975,-

lektorné). Materiál bude nakoupen v roce 2020.

- Soutěž ve stavění Merkuru – soutěž pro žáky II. stupně ZŠ. Termín konání jaro

2021  (únor  –  konec  května).  Stavebnice  jsou  částečně  nakoupeny.  Stavebnice,

které nebylo možné nyní objednat, budou nakoupeny hned, jak to bude možné. Již

schváleno 45.000,- Kč.

- LOGIMO 2  – pokračování  logické  olympiády LOGIMO 1.  Termín 2. pololetí

školního roku 2020/2021. Již schváleno 10.780,- Kč (odměny pro žáky 10.000,-,

lektorné 780,-).
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Ke schválení:

1) Seminář Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ

Seminář je určen pro pedagogy 1. stupně ZŠ a asistenty pedagoga. Kapacita je 

20 osob. Termín by mohl být v únoru či v březnu 2021 dle aktuální epidemiologické 

situace. 

Cena: 8.000,- Kč 

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO 

2) Geometrie kolem nás

Aktivita pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ rozdělena. Žáci 1. stupně ZŠ se hravou 

formou mají učit geometrické tvary – z přírodnin, nebo ze členů rodiny mohou 

vytvořit geometrický tvar a vyfotit ho. Žáci 2. stupně mají za úkol si všímat, 

kde všude kolem sebe mohou najít geometrické tvary, vyfotit je, následně je 

mohou i graficky upravit. Fotografie budou žáci posílat realizačnímu týmu 

MAP II. Ze zaslaných fotografiií bude udělána výstava a nápadník pro 

zapojené školy.

Cena:  27.000,- Kč  (5.000,-  fotografie  a nápadník,  22.000,-  odměny  pro  zapojené

školy)

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO 

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Aktivity schválené/probíhající: 

- Pojď se mnou do knihovny – v realizaci. Navýšení o 3.000,- Kč.

- Hanin kufřík – v realizaci. Navýšení o 1.500,- Kč.

- Zážitková  angličtina – termín  realizace  přesunut  na  jaro  2021.  Již  schváleno

20.000,- Kč s možností uvolnění dalších 20.000,. Kč, pokud bude o kurz zájem.

- Sdílení dobré praxe – Čtenářská gramotnost – termín přesunut na jaro 2021. Již

schváleno 2.360,- Kč (1.560,- lektorné, 800,- občerstvení). Prověřit, zda se nejedná

o křížové financování.
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- Logopedická přednáška pro rodiče – termín

přesunut  na  jaro  2021.  Logopedická  přednáška  pro  veřejnost  s Mgr. Martinou

Křivkovou  z SPC  Jihlava.  Již  schváleno  1.910,- Kč  (1.560,-  lektorné,  150,-

cestovné).

- Literární tvorba –termín realizace je listopad 2020 – březen 2021. Již schváleno

13.875,- Kč (4.875,- lektorné celkem, 1.000,- občerstvení, 8.000,- ceny).

- Cvičení mozku pro klienty DPS – termín realizace je podzim 2020 – jaro 2021.

již  schválen  1.000,- Kč  (materiál).  Doporučení  PS  pro  financování  –  doplnit

rozpočet o odměny pro děti nejlépe v podobě nějakého zážitku.

Ke schválení:

1) Materiály na podporu žáků s poruchami učení a nadaných žáků – podzim 2020

–  jaro  2021.  Nákup  učebních  pomůcek na  podporu  dětí  a žáků  nadaných

a s poruchami učení. Cílová skupina jsou pedagogové a asistenti pedagoga ZŠ a MŠ,

žáci a děti. 

Cena: 97.000,- Kč (ZŠ 3.000,- x 23, MŠ 2.000,- x 14)

STANOVISKO PS FIN: ODLOŽENO 

PS pro financování doporučuje nejdříve zrealizovat seminář na téma jak pracovat 

s talentovaných dítětem a následně nakupovat pomůcky do škol a školek.

2) Podpora žáků devátých ročníků  –  jaro 2021. Pomoc žákům devátých ročníků s

přípravou na přijímací zkoušky na střední školy v podobě kurzů. Dvěma pedagogům

(matematika,  český  jazyk)  by  bylo  zaplaceno  lektorné  na  přípravu  a  přímou

pedagogickou činnost, dohromady 16 hodin.

Cena: 3.120,- Kč 

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO

Rozpracováno

- Listování – projekt přesunut z důvodu epidemiologické situace na jaro 2021

- Rozvoj čtenářské gramotnosti/kritického myšlení – kurz paní Šafránkové
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- Materiály pro pedagogy na podporu distanční

výuky  –  tvorba  sdíleného  dokumentu  s  náměty  do  výuky,  výukovými  videi  a

jinými zdroji.

PS volná

Aktivity schválené/probíhající:

- Workshop  se  sochařem  Patrikem  Vlčkem -  kvůli  epidemiologické  situaci

ODLOŽENO

- Floristika  –  Spolupráce  s DPS,  vzájemné  propojení  generací,  i když  kvůli

epidemiologické  situaci  pouze  distanční  formou.  Již  schváleno  12.000,-  Kč.

ODLOŽENO z důvodu zavření škol.

- Mezigenerační tematický kvíz – sklářský, ODLOŽENO. Na kvízy již schváleno

21.200,- Kč.

- Perličkové  ozdoby  od  firmy  Rautis  –  PŘELOŽENO  na  Velikonoce.  Již

schváleno 35.700,- Kč (materiál na perlové hvězdy 32.400 Kč (1.200 Kč za set /

27 setů, školení od paní Karbusické 3.300 Kč).

- Mezigenerační vaření napříč generacemi – téma MÁK – ODLOŽENO na příští

rok. Již schváleno 28.000,- Kč.

Ke schválení

1) Webová platforma – pro zveřejnění mezigeneračních kvízů, vzkazy seniorům …

Cena: 1.040,- Kč / rok 

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO

Rozpracováno:

- Využití kiosků v obcích v rámci DPS

- Vaříme napříč generacemi – jaro 2021

- besedy s úspěšnými Novoměšťáky

- procházky Městem s architektem

- Masopust 2022
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PS pro rovné příležitosti 

Aktivity probíhající:

- Popálky – prevence úrazů popálením pro 1. stupeň ZŠ, aktuálně se domlouvají

podzimní termíny – některé podzimní termíny se musely zrušit  a přesunout na

později

- Zvládání mimořádných situací pro 2. stupeň ZŠ – termín pro ZŠ Leandra Čecha

se přesouvá na jaro 2021

- Když Alenka stůně – přesun termínů

- Dokument V síti – realizace variant 12+ a 15+ musela být přesunuta na jaro 2021.

Již schváleno 5.000,- Kč na licenci + lektorné pro diskutující – nutné vyčíslit.

Aktivity ke schválení:

1) Hele lidi -  výchovně vzdělávací programpro děti ZŠ a jejich pedagogy od neziskové

organizace  ALITERRA.  Program  seznamuje  děti  se  životem  nevidomých  lidí.

Termín duben – červen 2021.

Cena: 85.350,- Kč (5.690,- / 1 program / 50 dětí) – realizace 15 programů

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO

2) Spolu na školu i do školy – spolupráce s  obecně prospěšnou společností Portimo,

o.p.s. v hledání dobrovolníků na pomoc s výukou žáků při distančním vzdělávání i

po návratu zpět do škol. 

Cena: 5.000,- Kč (tisk a výlep plakátů)

STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO prostřednictvím e-mailu

Rozpracováno:

- Workshopy – „Jak nevyhořet“ – Mgr. Martin Pírko

- „Stres, relaxace, jak prožít spokojený život a jak se nezbláznit v profesi učitele“ -

Dr. Lidmila Pekařová

- „Relaxační techniky nejen při výuce“

- Talentify.me
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V Novém Městě na Moravě, 30. 11. 2020

Vypracovala: Ing. Kateřina Kondýsková
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