
Zápis z 12. 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: 8. 9. 2021   Kafé 133

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-člen PS

Omluvení členové:

Nepřítomní členové:

Den a místo následného jednání: 3. 11. 2021 14:30 kancelář MAP

Program jednání:

1. Přivítání členů PS, RT

2. Zhodnocení proběhlých aktivit

3. Probíhající/nadcházející aktivity

4. Odložené schválené aktivity k uskutečnění

3. Aktivity ke schválení

4. 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 aktivit

Od posledního setkání PS proběhly aktivity:

Novodvorky-děti čtou dětem-aktivita proběhla úspěšně, návštěvnost byl vysoká, 
účastníci hodnotili kladně.

RWCT webinář-velmi kladně ohodnocen, přínosné informace pro cílovou skupinu

Logopedie pro rodiče webinář-velmi kladně ohodnocen

Letní škola-proběhla v pozměněném formátu-lektorka Učíme se  venku odřekla z 
rodinných důvodů. Pozměněný formát hodnocen velmi kladně.

Příměstský tábor s angličtinou-velmi kladně ohodnocen

3. Probíhající/ nadcházející aktivity

Čtenářské výzvy Malý princ, Buchty a loutky dětem

Noc literatury

4. Odložené aktivity k uskutečnění

Zážitková angličtina s Timeou-lektorka je časově omezena na výuku pouze od 13:00 
do 14:30, nutno poptat zájem

Sdílení dobré praxe s L. Bartoňovou v ZŠ Sněžné-domlouváme termín-podzim2021, 
16:00-18:00 hod.

Logopedie pro veřejnost s M. Křivkovou-lektorka preferuje online formu před 
prezenční…



5. Aktivity ke schválení

• Malý svět  

Termín konání: 23. 10. 2021

Cílová skupina-malí čtenáři a rodiče, veřejnost

Zodpovědná osoba: L. Šmardová

Popis aktivity:

Členkám PS byla nabídnuta účast na festivalu „Malý svět“. Rozhodly se zpropagovat 
čtenářskou výzvu Buchty a loutky dětem. Aktivita bude probíhat tak, že dětem bude přečtena
jedna pohádka  knížky a poté bude následovat workshop s úkoly a vyráběním.

Cenová kalkulace:

Materiál, tisk: 600 Kč

• Spolupráce s DPS  

Termín konání: školní rok

Cílová skupina: žáci, senioři

Zodpovědná osoba: E. Pešková

Ředitelka DPS opět projevila zájem o spolupráci s dětmi v ORP. Vzhledem k tomu, že je 
stále znemožněn osobní kontakt obou cílových skupin, bude vypsána výzva s názvem 
NAPIŠ MI DOPIS. Děti se zúčastní aktivity, která už mezi touto věkovou skupinou je velmi 
omezená, a to psaní dopisů. Mohou buď napsat babičkám a dědečkům, jak tráví prázdniny, 
ti jim odpoví a napíšou, jak trávili prázdniny oni, když byli malí.
Druhá možnost je, že děti začnou psát příběh, napíšou jeho část a
klienti DPS budou v příběhu pokračovat.

Psaní dopisů by mohlo probíhat buď emailem nebo ručně. Pro tyto
potřeby by byly zakoupeny dopisní sady. Žáci by se „seznámili“ s
formou komunikace před nástupem moderních technologií.
Předávání korespondence by probíhalo osobně prostřednictvím
paních učitelek.



Cenová kalkulace:

1 sada (10x dopisní papír, 10x obálka):  50 Kč

10 sad: 500 Kč

• Losování výherce výzvy MALÝ PRINC  

Termín konání: 10. 12. 2021

Cílová skupina: žáci druhého stupně

Zodpovědná osoba: R. Slámová

S ředitelkou Horácké galerie byla domluvena spolupráce k ukončení výzvy Malý princ. Do 
galerie přijede M. Dlabajová, sběratelka knih Malý princ, která má tento titul v desítkách 
světových jazyků. Bude uspořádána výstava těchto knih a beseda s paní Dlabajovou. Při 
této příležitosti bude vylosován výherce výzvy.

Na příštím setkání bude doladěn program a možnost dílny k tomuto tématu. 

• Víkend plný seminářů  

Termín konání : jaro 2022

Cílová skupina: pedagogové ZŠ

Zodpovědná osoba: J. Láchová

Popis aktivity:

Pro pedagogy ZŠ bude uspořádán výjezdní víkend plný seminářů. Při této aktivitě bychom 
chtěli oslovit i další pracovní skupiny. Z naší PS vzešel návrh na seminář „Jak nevyhořet“, 
další možné návrhy-kreativní seminář, např. Kaligrafie.., Jak pracovat s hlasem..

https://www.tvorivaskola.cz/jak-nevyhoret-webinar-z-cyklu-systemicka-pedagogika/a14253 

https://www.tvorivaskola.cz/jak-nevyhoret-webinar-z-cyklu-systemicka-pedagogika/a14253


https://www.tvorivaskola.cz/jak-byt-autoritou-webinar-z-cyklu-systemicka-pedagogika/
a14254 

Tato aktivita bude dopracována na přístím setkání PS. Členky zjistí možnosti lektorů a 
reference, další lektory by dodaly ostatní PS.

• Divadlo Zdravíčko Třebíč  

Termín konání: školní rok

Cílová skupina: Učitelé, děti z MŠ

zodpovědná osoba: J. Preislerová

Popis aktivity:

Tradičně chceme nabídnout divadelní představení pro děti. Loutkový divadelní soubor by 
zahrál dětem pohádku Malý tygr s poselstvím „strach o sebe ztrácíme, když máme strach o 
toho, koho milujeme“.  Aktivita by byla nabídnuta dětem z MŠ, přičemž by po domluvě byla 
možná i účast žáků z málotřídních ZŠ. Představení by bylo nabídnuto každé MŠ v ORP 
NMNM a MŠ NMNM na každé pracoviště, tzn. 17 představení.

Cenová kalkulace: 

Jedno představení vč. cesty: 1 150 Kč

Celkem: 19 550 Kč

https://www.tvorivaskola.cz/jak-byt-autoritou-webinar-z-cyklu-systemicka-pedagogika/a14254
https://www.tvorivaskola.cz/jak-byt-autoritou-webinar-z-cyklu-systemicka-pedagogika/a14254


• Divadlo pro 4. - 6. ročník  

Vzhledem k tomu, že jsme aktivitu „Návštěva divadla“ nabídli již žákům MŠ, prvního stupně i
žákům 7. - 9. tříd, hledáme divadlo i pro věkovou skupinu 4. - 6. ročník ZŠ. Prozatím probíhá
výběr představení. 

• Logopedie pro rodiče  

Lektor: Mgr. Martina Křivková

Termín konání: podzim

Cílová skupina: rodiče předškolních dětí

Zodpovědná osoba: Mgr. Konečná

Popis aktivity: 

Po úspěšném webináři, který se konal v první půlce roku se PS rozhodla přinést 
pokračování pro veřejnost. Mgr. Šmardová zkontaktovala p. Křivkovou, která ovšem 
preferuje online formu.

Cenová kalkulace: 

Do 30 účastníků: 6 000 Kč

Nad 30 účastníků 9 000 Kč

• Učíme se venku  

Lektor: Mgr. Šťastná

Termín konání: podzim 2021

Cílová skupina: Pedagogové ZŠ, vychovatelky

Zodpovědná osoba: Mgr. Láchová



Popis aktivity: 

Ve spolupráci se skupinou pro matematickou gramotnost se PS rozhodla 
znovuuspořádat seminář Učíme se venku. Podrobnosti viz zápis PS pro MG.

• Dobble s obrázky z ORP Nové Město na Moravě  

Termín konání: školní rok

Cílová skupina: pedagogové, žáci, veřejnost

Zodpovědná osoba: Mgr. Šmardová

Popis aktivity: 

Smyslem této aktivity je přiblížit dětem a žákům národopisnou a kulturní, regionální 
tématiku prostřednictvím oblíbené hry. Bude vybráno cca 30 významných přírodních,
kulturních, architektonických nebo sportovních objektů z celého území dopadu ORP 
NMNM, které budou graficky zpracovány přímo do hry. Tato hra poté bude nabízena 
školám. Charakter hry je nadčasový a je tak možné ji opakovaně využívat i v 
budoucnu jednotlivými obcemi či školami k výukovým nebo propagačním účelům. 

Obrázky by bylo možné použít variabilně i na další hry-pexeso, domino

           Příklad, jak by hra vypadala-přílohou by byl seznam         
         všech pamětihodností. Mohl by být uveden i krátký       
         popis



Cenová kalkulace:

1 obrázek: 350 Kč

cca 30 obrázků včetně dalšího zpracování (nasázení do koleček, logo): 11 500 Kč  

zpracovní pexesa: 

zpracování domina: 

Tisk: 2 000 Kč

Celkem: 13 500 Kč

6. Termín příštího setkání

3. 11. 2021 15:00 kancelář MAP

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


