
Zápis z 11. 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. 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

Mgr. Šárka Konečná

Omluvení členové:

Nepřítomní členové:

Den a místo následného jednání: 8. 9. 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. 

2.  Zhodnocení proběhlých/ probíhajících aktivit

Na konci března skončila aktivita Místo kroužku napiš knížku.  Vzhledem k tomu, že 
není možné uspořádat zhodnocení ve formátu, jaký PS zamýšlela, bude navržen jiný 
systém ocenění účastníků, např. otištění děl v Novoměstsku. U delších děl by byla 
otištěna část a zbytek by byl k dohledání na webu. 

V únoru proběhl webinář Čtenářské dílny, byl hodnocen poměrně kladně.

V březnu proběhl webinář Fun Online Practise English pro první i druhý stupeň, který
byl hodnocen účastníky velmi kladně.

Znovuodložené aktivity-Zážitková angličtina, Sdílení dobré praxe

Do aktivity Mozkohraní přibývají dále nové výrobky, členky PS se shodly, že se 
aktivita prodlouží do konce školního roku.

Divadelní představení, které je plánováno na 12. 5. 2021 pravděpodobně bude 
muset být přeloženo opět na příští rok.

Logopedický workshop s paní Křivkovou se pokusíme převést do online formy.

Dne 20. 4. a 27. 4. 2021 proběhne webinář Čtením a psaním ke kritickému myšlení, 
kapacita je naplněna.

3. Aktivity ke schválení

• Logopedie pro rodiče  

Lektor: Mgr. Martina Křivková

Termín konání: 25. 5. 2021

Cílová skupina: rodiče předškolních dětí



Zodpovědná osoba: Mgr. Konečná

Popis aktivity: 

Logopedický webinář pro rodiče s tématem Vývoj řeči. Webinář přinese náměty na 
práci s dětmi v rodině, rady, tipy, hry. Webinář povede zkušená logopedka Mgr. 
Křivková.

Webinář bude probíhat od 15:00 do cca 18:30 ve dvou blocích po 1,5 hod s jednou 
přestávkou.

Cenová kalkulace: 

Do 30 účastníků: 6 000 Kč

Nad 30 účastníků 9 000 Kč

• Logopedický webinář pro pedagogy MŠ  

Lektor: Mgr. Martina Křivková

Termín konání: 4. 6. 2021 a 7. 6. 2021

Cílová skupina: Pedagogové MŠ

Zodpovědná osoba: Mgr. Konečná

Popis aktivity: 

8 hodinový webinář pro pedagogy, který bude obsahovat náměty, tipy, hry, 
rady, jak pracovat v MŠ s dětmi. Webinář povede lektorka Mgr. Křivková.

Cenová kalkulace: 550 Kč/osoba

Při max naplnění: 11 000 Kč



• Vzdělávání a péče o děti a žáky nadané a mimořádně nadané  -seminář      

Lektor: Edupraxe

Termín konání: podzim 2021

Cílová skupina: pedagogové, asistenti, vychovatelé ZŠ

Zodpovědná osoba: Mgr. Slámová

Popis aktivity: 

8 hodinový seminář

Přehled témat semináře: 

• Vymezení pojmů a charakteristika nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků
• Základní legislativa vztahující se ke vzdělávání dětí a žáků nadaných a 

mimořádně nadaných 
• Možnosti a přístupy ke vzdělávání žáků mimořádně nadaných
• Základní diagnostika mimořádně nadaných žáků v podmínkách školy
• Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, kteří mají současně jiné 

speciální vzdělávací potřeby (např. poruchy učení a chování)
• Koordinace postupů v rámci školy, týmová spolupráce (pedagogové, asistenti, 

vychovatelé)
• Role poradenských pracovníků školy při vzdělávání mimořádně nadaných žáků
• Spolupráce se žákem, zákonnými zástupci a školským poradenským zařízením při

tvorbě a vyhodnocení efektivity plánu pedagogické podpory a individuálního 
vzdělávacího plánu 

Cenová kalkulace: upřesníme

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


• Noc literatury  

Termín konání: 22. 9. 2021

Cílová skupina: veřejnost

Zodpovědná osoba: Mgr. Šmardová

Po loňském vydařené akci se PS rozhodla Noc literatury znovu pořádat. Letošní ročník se 
bude konat 22. 9. 2021. Zvolili bychom stejný formát- pět osobností čte na  pěti netradičních 
místech našeho města. 

• Cenová kalkulace: 

• Lektorné 5 h : 975 Kč 

• Lektorné celkem (5x5): 4875 Kč 

• Občerstvení: 1 000 Kč 

• Plakáty: 300 Kč 

• CELKEM: 6 175 Kč 

• Příměstský tábor pro děti do 12 let  

Termín konání: 16. - 20. 8. 2021

Cílová skupina: děti od 7 do 12 let

Zodpovědná osoba: Mgr. Pešková

S DDM byl domluven formát příměstského tábora-bude se jednat o jazykový tábor na
5 dní, tábor budou vést dvě zkušené lektorky-Eva Pešková a Timea Milková. Dětem budou 
nabídnuty klasické táborové aktivity, které budou probíhat v angličtině. Děti si hradí cenu 
stejnou jako u ostatních táborů, prostředky DDM budou použity na pomůcky pro lektorky a 
děti.

Cenová kalkulace:

Vedení tábora: lektorné Pešková 8 hodin/den – 7 800 Kč 

Fakturace Milková 8 hodin 7 800 Kč



Pojištění: ?

Celkem: 15 600 Kč

• Čtenářská soutěž Malý princ a Buchty a loutky dětem  

Termín konání: květen-podzim 2021

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 Buchty a loutky 
dětem. PS zvažuje i možnost anglické a německé mutace herních listů (pouze Malý 
princ). Do škol by se nakoupily i anglická a německá vydání. Kalkulace 1 je varianta 
nákupu jedné knížky do třídy v čj, jedné v aj a třídy, kde se učí nj). Kalkulace 2 je 
verze nákupu knih do školních knihoven.

Cenová kalkulace:

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

Ceny do soutěže: 10 poukázek 5 000 Kč

Nákup knih: cca 25 000 Kč 

Celkem:  31 560 Kč

• Letní dílny:  

Termín konání: léto 2021

Lektor: Mgr. Pavla Hoppová

Cílová skupina: pedagogové ZŠ, vychovatelé, pedagogové MŠ, pedagogové      
                volnočasových zařízení

Zodpovědná osoba: Mgr. Láchová

Ve spolupráci s PS pro rozvoj matematické gramotnosti chceme zorganizovat „Letní dílny“, 
které budou zaměřeny na rozvoj gramotností a přinesou nové náměty do výuky. Dílny budou



třídenní. Opět by se využily prostory ZŠ v Pohledci. 

Cenová kalkulace: 

Lektor: 20 000 Kč

Občerstvení: 5 000 Kč

CELKEM: 25 000 Kč

Buchty a loutky-divadelní představení

Termín konání: 19., 20. 10. 2021

Cílová skupina: žáci ZŠ

Zodpovědná osoba: Mgr. Šmardová

V návaznosti na čtenářskou soutěž a na rok divadel se PS rozhodla oslovit divadelní soubor 
Buchty a loutky. Jednalo by se o loutkové představení pro děti. Konala by se dvě dopolední 
představení, možné jsou i dva dny za sebou, tj. 4 představení. Jedno představení pojme 100
dětí. Vybrali jsme představení pro prvostupňové děti Benjamín a vlk.

Cenová kalkulace: 1 představení 7 000,- 

Celkem: 28 000,-

5. Úkoly pro příští jednání

➔ Víkend plný seminářů-čím ho naplnit?

➔ 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

8. 9. 2021 14:30 kancelář MAP

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


