
Zápis z 10. 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: 20. 1. 2021   online Google meet

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

Mgr. Eva Pešková – člen PS

Mgr. Renata Slámová – člen PS

Mgr. Jitka Preislerová – člen PS

Mgr. Jana Láchová -člen PS

Omluvení členové: Mgr. Šárka Konečná

Nepřítomní členové:

Den a místo následného jednání: 24. 3. 2021 14:30 kancelář MAP

Program jednání:

1. Přivítání členů PS, RT, technické detaily připojení

2. Zhodnocení proběhlých/probíhajících aktivit

3. Aktivity ke schválení

4. Úkoly pro příští jednání

5. Termín příštího setkání



1. Přivítání členů PS, RT, technické detaily připojení

      Mgr. Šmardová přivítala členky PS, dále Ing. Kateřinu Kondýskovou, manažerku 
projektu a PhDr. Ludmilu Slánskou, garanta pracovních skupin. Byly upřesněny 
technické detaily připojení-kamera, mikrofon. 

2.  Zhodnocení proběhlých/ probíhajících aktivit

Na konci prosince skončila čtenářská soutěž Hanin kufřík. Do soutěže se zapojilo  58
čtenářů. Dostali jsme velmi kladné ohlasy. 

Probíhá literární výzva Místo kroužku napiš knížku-výzva znovu propagována na 
webu města, v knihovně.

Probíhá výzva Mozkohraní, do které se zapojili jednotlivci i školky

Znovuodložené aktivity-Zážitková angličtina, Sdílení dobré praxe, Logopedie

9. 2. 2021 se koná webinář Rozvíjíme čtenářskou gramotnost-čtenářské dílny

3. Aktivity ke schválení

• Čtením a psaním ke kritickému myšlení-webinář 

Lektor: Mgr. Kateřina Šafránková

Termín konání: upřesníme

Cílová skupina: pedagogové ZŠ

Zodpovědná osoba: Mgr. Šmardová

Popis aktivity: 

8 hodinový webinář (2x4 hodiny) na rozvoj kritického myšlení.

Cenová kalkulace: 15 000 Kč 



• Odborná literatura pro pedagogy MŠ

Termín konání: jaro, léto 2021

Cílová skupina: pedagogové MŠ

Zodpovědná osoba: Mgr. Konečná

Pedagogové z MŠ Žďárská projevili zájem o nákup moderní odborné literatury pro potřeby 
současné výuky a vzdělávání dětí. Navrhli dvě možná nakladatelství, z kterých by bylo 
možné literaturu zakoupit-Raabe a Portál. Byla by poskytnuta pevná částka, za kterou by si 
pedagogové vybrali tituly, které by jim poté RT zakoupil. Čátka by byla poskytnuta každému 
pracovišti (tzn. MŠ NMNM by dostala tuto částku 4x). Navrhovaná částka je 1 000 Kč na 
pracoviště.

Cenová kalkulace:

Cena jedné poukázky: 1 000 Kč

Celkem: 17 000 Kč

• Aktivity pro podporu nadaných žáků

Nabídka online pokusů divadla ÚDIF-úžasné divadlo fyziky

Termín konání: po dobu karantény

Cílová skupina: žáci ZŠ

Zodpovědná osoba: Mgr. Pešková

Popis aktivity: 

Mgr. Pešková navrhla zprostředkování online pokusů pro žáky. Děti si připraví 
pomůcky, které jim budou dopředu sděleny a při online vysílání dělají pokus. Cílová 
skupina můžou být mladší i starší žáci, u mladších žáků je preferována přítomnost 
rodičů, což podporuje rodinné vazby. 

Po konzultaci s pedagogem fyziky preferujeme nabídnout pokusy se světlem a 
vodou- viz příloha.



Cenová kalkulace:

Maximální cena: 6 000 Kč - 30 dětí bez pomůcek

• Webináře pro učitele s tématem Jak pracovat s nadaným/talentovaným dítětem

Termín konání: bude upřesněn

Cílová skupina: pedagogové MŠ a ZŠ

Zodpovědná osoba: Mgr. Láchová

PhDr. Slánská vyhledala několik online webinářů s tématem práce s nadanýcm žákem, 
bude sestaven materiál pro učitele, kde by se mohli inspirovat. Dále je v nabídce 
webinář psycholožky Mgr. Veroniky Tlapákové (záznam), který je možno stáhnout za
99 Kč.

https://vlavici.cz/webinar/283

• Prezenční seminář s tématem práce s nadanými dětmi je z nabídky Edupraxe-
Vzdělávání a péče o děti a žáky nadané a mimořádně nadané . Cílová skupina toho 
semináře je od pedagogů MŠ až po pedagogy 2. stupně ZŠ. Cenovou kalkulaci 
poptáváme.

• Webinář Fun Online Practise Activities 1. stupeň ZŠ

Termín konání: 11. 3. 2021

Cílová skupina: pedagogové 1. stupně

Zodpovědná osoba: Mgr. Šmardová

Lektor: Mgr. Šárka Cox, pedagog Masarykovy univerzity

První část, 90 min - Fun online practice activities

- adapting some of the old favorite classroom activities for online teaching. These tasks can 
be used to practice grammar and vocabulary in a communicative way. They can be adapted 
to any age of lower primary learners (from 6/7 year olds to 11 year olds, from beginners

to higher levels).  All tasks will be demonstrated (participants will try them out) and then 

https://vlavici.cz/webinar/283
http://edupraxe.cz/index.php/vzdelavani-a-pece-o-deti-a-zaky-nadane-a-mimoradne-nadane-8-hodin-vhodne-k-sablonam-2


discussed. (přestávka 10 min.)
Druhá část, 45 min - Using online tools
- demonstrating how to incorporate and exploit Kahoot, Mentimeter or Quizlet in online and 
face-to-face lessons for lower primary learners (přestávka 5 min)
Třetí část, 45 min - Using a video 
- a demonstration of how to structure a video lesson, online or face-to-face, for lower primary
learners

Cenová kalkulace:

Lektorné: 4x45 min/400 Kč

Celkem: 1 600 Kč

• Webinář Fun Online Practise Activities 2. stupeň

Termín konání: 11. 3. 2021

Cílová skupina: pedagogové jazyka 2. stupně

Zodpovědná osoba: Mgr. Šmardová

Lektor: Mgr. Šárka Cox, pedagog Masarykovy univerzity

První část, 90 min - Fun online practice activities

- adapting some of the old favorite classroom activities for online teaching. These tasks can 
be used to practice grammar and vocabulary in a communicative way. They can be adapted 
to any age of higher primary learners (from 12 year olds to 15 year olds, from elementary
to higher levels).  All tasks will be demonstrated (participants will try them out) and then 
discussed. (Přestávka 10 min.)
Druhá část, 45 min - Using online tools
- demonstrating how to incorporate and exploit Kahoot, Mentimeter or Quizlet in online and 
face-to-face lessons for higher primary learners (přestávka 5 min)
Třetí část, 45 min - Using a video 
- a demonstration of how to structure a video lesson, online or face-to-face, for higher 
primary learners

Cenová kalkulace:

Lektorné: 4x45 min/400 Kč

Celkem: 1 600 Kč



• Příměstský tábor pro děti do 12 let

Termín konání: léto 2021

Cílová skupina: děti od 7 do 12 let

Zodpovědná osoba: Mgr. Slámová

V průběhu jednání o talentovaných žácích vznikl námět na novou aktivitu-příměstský 
tábor pro děti 2. stupně. Tábor by byl zaměřený na rozvíjení různých kompetencí a 
gramotností. Každý den by byl zaměřený na jedno téma-čeština, cizí jazyk, fyzika…. Jednalo
by se o vzdělávací zábavné bloky.

Bylo by nutné zastřešení institucí, která tábory pořádá-proběhne schůzka s DDM, kde členky
PS zjistí, zda je taková spolupráce možná. MAP II by dodal lektory a uhradil jim lektorné, 
popřípadě finanční prostředky spojené s nájmem lokality, kde by tábor probíhal(pokud by 
bylo třeba uhradit) DDM by zajistila ostatní náležitosti.

Po schůzce s pracovnicemi DDM došlo k dohodě, že by bylo vhodnější nabídnout tábor 
zaměřený na angličtinu. MAP II dodá lektory, kteří budou děti zábavnou formou provázet 
prázdninovými zábavnými aktivitami s angličtinou. Termín 16.- 20.8.2021. Jako lektorky jsou 
domluvené Timea Milková a Mgr. Eva Pešková, která má s příměstskými tábory zkušenosti. 

Cenová kalkulace:

Vedení tábora: 8 hodin/den x 2 – 7 800 Kč

Celkem: cca 15 600 Kč

• Další spolupráce s DDM

na schůzce s DDM se jednalo o další možné spolupráci:

Velikonoční výzva a Čarodějnice, kde bylo navrženo, že se MAP II bude podílet 
finančně-po splnění výzvy děti dostanou malou pozornost za účast.

Novoměstský rodák-dle informace Mgr. Slámové se Novoměstský rodák s velkou 
pravděpodobností nebude konat prezenčně. Žáci 6. ročníků se v předchozích letech 
dlouhodobě na tuto aktivitu připravovali, což při distanční výuce není možné. Proto 
došlo ke shodě, že bude přesunut pro žáky 6. ročníků na příští rok. RT navrhl, že by 
bylo možné tuto aktivitu překlopit do výzvy, kdy by byl vytvořen hrací list s úkoly na 
téma novoměstské památky, děti by úkoly plnily při procházce městem. Žáci by byli 
motivováni svými pedagogy. Do výzvy by se mohli zapojit i žáci jiných ročníků a 
veřejnost.

Den dětí-MAP II se bude podílet na organizaci Dne dětí finacováním divadelního 
představení Mgr. Jana Hrubce. 

• Cenová kalkulace:

Velikoniční výzva: 2 000 Kč

Čarodějnice:           2 000 Kč



Novoměstský rodák: 

-lektorné 6 hodin    1 170 Kč

Den dětí:                  5 000 Kč

CELKEM:                 9 170 Kč

• Čtenářská soutěž Malý princ a ……………….

Termín konání: bude upřesněn

Cílová skupina: žáci 2. stupně a 1. stupně

Zodpovědná osoba: Mgr. Šmardová

Vzhledem k tomu, že se do soutěže s knihou Hanin kufřík zapojilo 60 čtenářů, 
rozhodly se členky PS pro zopakování soutěže. Tentokrát by soutěž byla vypsána 
pro druhý stupeň s knihou Malý princ a pro první stupeň s knihou……

 Cenová kalkulace:

Lektorné-herní list: 2x4 hodiny (2 herní listy) 780 Kč 1560 Kč

Ceny do soutěže: 10 poukázek 5 000 Kč

Celkem: 6 552 Kč

5. Úkoly pro příští jednání

➔ Porota na hodnocení Místo kroužku napiš knížku

➔ Aktivita vhodná pro pedagogy MŠ

➔ Aktivita na stanovení strategie v oblasti čtenářské gramotnosti ve školách-sdílení 
dobré praxe, PhDr. Slánská doporučí školu, kde stanovení strategií probíhá..

6. Termín příštího setkání

24. 3. 2021 14:30 kancelář MAP

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


