
Zápis z 12. jednání pracovní skupiny

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: PS volná 

Den a místo jednání: 27. 5. 2021, kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo náměstí 
12, 592 31 NMnM).

Přítomní členové: Mgr. Eva Kulková – odborný garant II. úrovně

Marcela Krupicová – člen PS

PhDr. Sylva Tesařová – člen PS

Mgr. Veronika Ptáčková – člen PS

Mgr. Pavlína Poláčková – člen PS

Bc. Tomáš Pleva – člen PS

Omluvení členové:

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

22. 6. 2021, 15:30 kancelář MAP (Poliklinika, Vratislavovo

náměstí 12, 592 31 NMnM).

Program jednání:

1. Přivítání

2. Retrohry

3. Mezigenerační kvízy

4. Vaříme napříč generacemi

5. Termín dalšího setkání

Průběh jednání:

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě“, 

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009720



1. Přivitání

Garantka PS Volné Eva Kulková přivítala přítomné členy pracovní skupiny Volné a realizačního

týmu MAP II a poděkovala jim za to, že se mohli sejít ještě před naplánovaným termínem v červnu.

2. Retrohry

Garantka vysvětlila členům pracovní skupiny, že jimi navrhovaná aktivita Retrohry byla PS pro

financování  vrácena  k  přepracování.  Garantka  poprosila  přítomné,  aby  společně  vymysleli

přijatelnější variantu této aktivity, kterou by PS pro financování schválila. Členové PS skupiny si

rozdělili úkoly a domluvili se, že tuto aktivitu dopracují na dalším setkání.

3. Mezigenerační kvízy

Pracovní skupina začala opětovně plánovat Mezigerační kvízy, které jsou již PS pro financování

schválené.  Mezigerační  kvízy  byly  z  důvodu  vládních  nařízení  přesunuty  na  další  školní  rok.

Členové pracovní skupiny se shodli na tom, že již plánovaná témata zachovají.

4. Vaříme napříč generacemi 

Garantka pracovní skupiny všem přítomným připomněla plánované a z důvodu vládních nařízení

přesouvané akce Vaříme napříč generacemi – Mák a Vaříme napříč generacemi- Mrkev. Všichni se

shodli, že obě ak tivity rádi zrealizují v následujícím školním roce, pokud to situace v ČR dovolí.

Členové  pracovní  skupiny  začali  plánovat  letní  variantu  Vaříme  napříč  generacemi  –  Bylinky,

kterou více rozpracují na červnovém setkání.

5. Termín dalšího setkání

Termín dalšího setkání  je  stanoven na 22.  června 2021 v 15:30 v kanceláři  MAP (Poliklinika,

Vratislavovo náměstí 12, 592 31 NMnM).

V Novém Městě na Moravě, 31. 5. 2021

Vypracovala: Mgr. Eva Kulková, odborný garant II. úrovně

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě“, 

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009720


