
Zápis z 12. jednání pracovní skupiny 

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: PS pro financování

Den a místo jednání: 21. 9. 2021, Kafé 133, Nové Město na Moravě

Přítomní členové: Ing. Kateřina Kondýsková – odborný garant

PaedDr. Dagmar Nejedlá

Ing. Petra Čejková

Mgr. Otto Ondráček

Omluvení členové: Mgr. Lenka Moravcová

Mgr. Hana Štůlová

Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D.

Hosté: Mgr. Lenka Šmardová

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

30. 11. 2021, K club, Nové Město na Moravě

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

Pracovní  skupina  pro  financování  se  na  svém  12. setkání  sešla  prezenčně.  Ing. Kateřina

Kondýsková, garantka pracovní skupiny, přivítala hosta a všechny členy pracovní skupiny,

seznámila  přítomné  s programem  schůzky  a popsala  stávající  situaci  v projektu  ohledně

proběhlých a přesunutých aktivit a finančních prostředků. Následně začali členové pracovní

skupiny řešit nově navrhované aktivity jednotlivých pracovních skupin.
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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/odložené:

- 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. Z důvodu vládních nařízení stále ještě není ukončeno.

- 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. Realizace z

důvodu distanční výuky přesunutá na podzim 2021.

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

8.000,- Kč.

- Diferencovaná výuka matematiky – pro pedagogy 2. stupně. Přesunuto z důvodu

malého  zájmu  na  podzim  2021,  termín  7. 10. 2021.  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). 

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

přesunutý na vhodnější dobu z důvodu vládních nařízení. 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 2021/2022. Již schváleno 10.780,- Kč (odměny pro žáky 10.000,-,

lektorné 780,-). Realizace přesunutá na podzim 2021.

- Když se v matematice nedaří aneb jak podpořit žáky nejen s dyskalkulií –

termín 4. 6. 2021. Online seminář je určen pro pedagogy ZŠ a asistenty pedagoga.
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Mgr. Jiřina  Bednářová  seznámí  účastníky

s nejčastějšími  problémy  v matematice  a ukáže  jim  možné  způsoby  podpory

rozvoje  matematických  schopností  a dovedností.  Kapacita  je  15 osob.  Již

schváleno 14.850,- Kč (990,- za osobu).

- Jak na distanční výuku matematiky?  - Kurz je zaměřen na praktické využití

softwarů  využitelných  při  distanční  výuce.  Účastník  kurzu  získá  znalosti  o

způsobu práce s formou práce s různými prostředími vhodnými k distanční výuce

(Skype, Jitsi Meet, MS Teams, Google Apps EDU apod.) Seznámí se s výhodami

a nevýhodami, která jednotlivá prostředí mají. Kapacita je 20 osob. Cena 29.850,-

Kč. PS pro financování doporučuje nejdříve zjistit zájem jednotlivých škol.

- Robotika a 3D tisk - Robotika bude vedená lektorkou Hanou Šandovou a 3D tisk

lektorem Tomášem Feltlem. Termín z důvodu malého zájmu o letních prázdninách

přesunut na školní rok 2021/2022. Kapacita je 14 osob (2 skupiny po 7 lidech). Již

schváleno 10.000,- Kč.

Ke schválení:

1) Učíme se v přírodě

Jednodenní seminář pro pedagogy a vychovatele školních družin s lektorkou

Danielou Šťastnou.

Cena: 10.000,- 

STANOVISKO PS FIN:  SCHVÁLENO

2) Letní škola

3. ročník letní školy pro pedagogy s lektorkou Mgr. Danielou Šťastnou. Kapacita 

je 20 osob.

Cena: 30.000,- 

STANOVISKO PS FIN:  SCHVÁLENO

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Aktivity schválené/probíhající/odložené:
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- Zážitková  angličtina – termín  realizace

přesunut na podzim 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 podzim 2021.

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

nejedná o křížové financování.

- 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)

Doporučení  PS  pro  financování  -  nejdříve  zrealizovat  seminář  na  téma  jak

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

Odloženo.

- Noc literatury - Noc literatury je celoevropská každoroční akce. Na atraktivních,

běžně  nedostupných  místech  je  veřejnosti  představována  současná  evropská

literatura. Termín je 22. 9. 2021. Již schváleno 6.175,- Kč (lektorné pro 5 osob

4.875,- Kč, občerstvení 1.000,- Kč, plakáty 300,- Kč).  

- Čtenářská soutěž s knihou Malý princ a Buchty a loutky dětem - Čtenářská

soutěž pro děti z MŠ a žáky 1. s 2. stupně ZŠ a jejich pedagogy a veřejnost. Pro

děti z MŠ a pro žáky 1. stupně ZŠ je plánovaná kniha Buchty a loutky dětem. Žáci

2.  stupně  ZŠ  budou  mít  možnost  pracovat  s  knihou  Malý  princ  v  českém,

anglickém a německém jazyce. Již schváleno 5 000,- (10 x 500,-  za poukázky).

- Buchty a loutky dětem – divadelní představení  - V návaznosti na čtenářskou

soutěž a rok divadel se PS rozhodla oslovit  divadelní soubor Buchty a loutky.

Jednalo by se o loutkové představení pro děti (Benjamin a vlk) – dvě dopolední

představení, možné jsou i dva dny za sebou, tj. 4 představení. Kapacita jednoho

představení je 100 dětí. Schváleno 28. 000,- Kč (7.000,- Kč / 1 představení).

Ke schválení:

1) Malý svět 
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Spolupráce s NKZ. Členky PS pro rozvoj ČG

se rozhodly propagovat čtenářskou výzvu Buchty a loutky dětem. Dětem bude

předčtena jedna pohádka a následovat bude tvoření. Termín je 24. 10. 2021.

Cena: 1.000,- Kč na materiál

 STANOVISKO PS FIN: SCHVÁLENO 

2) Spolupráce s DPS

Vzdálená  spolupráce  s  DPS  a  jejich  klienty  ve  formě  psaní  dopisů.  Bude

vyhlášena výzva NAPIŠ MI DOPIS. Děti by mohly klientům DPS napsat dopis,

např.  jak  tráví  prázdniny.  Klienti  DPS by mohli  dětem odpovědět,  jak  trávili

prázdniny oni jako malí. Druhá varianta je , že děti začnou psát příběh, napíší

pouze jeho část a dopis předají klientům DPS, kteří budou v příběhu pokračovat. 

Nákup dopisních sad: 50,- Kč za jednu sadu

Celkem: 500,- Kč

 STANOVISKO PS FIN:   SCHVÁLENO

3) Divadlo Zdravíčko Třebíč

Divadelní představení Malý tygr pro děti z MŠ a jejich pedagogy. 20 představení.

    Cena: 1.150,- (představení)

    Celkem: 23.000,- Kč

STANOVISKO PS FIN:  SCHVÁLENO

4) Logopedie pro rodiče

Po  úspěšném  webináři  pro  rodiče  se  PS  rozhodla  přinést  pokračování  pro

veřejnost. Lektorka Mgr. Martina Křivková.

    Cena: 6.000,- Kč (do 30 účastníků)

     9.000,- Kč (nad 30 účastníků)
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STANOVISKO PS FIN:  SCHVÁLENO 9. 000,- Kč

3) Dobble s obrázky z ORP Nové Město na Moravě

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  ORP Nové  Město  na  Moravě,  které  budou  graficky

zpracovány přímo do hry. Tato hra bude poté 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.

    Cena: 1 obrázek: 350,- Kč

     zpracování pexesa: 900,- Kč

     zpracování domina: 900,- Kč

     tisk: 2.000,- Kč

    Celkem: 15.300,- Kč

STANOVISKO PS FIN:  SCHVÁLENO

Rozpracováno

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

- Materiály  pro  pedagogy  na  podporu  distanční  výuky  –  tvorba  sdíleného

dokumentu s náměty do výuky, výukovými videi a jinými zdroji.

- Vzdělávací víkend

- Divadlo pro 4. - 6. ročníky ZŠ

- Losování výherce výzvy Malý princ

PS volná

Aktivity schválené/probíhající/odložené:
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- 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 – včelařský – ODLOŽENO, sklářský – 19. 12.

2021. Na kvízy již schváleno 21.200,- Kč.

- Perličkové ozdoby od firmy Rautis  – PŘELOŽENO na Vánoce. 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).  

- Vaření  napříč  generacemi  –  téma  MÁK –  ODLOŽENO  na  příští  rok.  Již

schváleno 28.000,- Kč. Z důvodu navýšení cen schváleno 11.000,- Kč.

- Webová platforma – pro zveřejnění mezigeneračních kvízů, vzkazy seniorům …

Již schváleno 1.040,- Kč.

Ke schválení:

1)    Hra Exploze – Malý svět

Hra  byla  vymyšlena  fyzikem  Martinem  Spencerem  jako  vedlejší  produkt  při

vyjádření  procesu  řetězové  reakce  při  řízené  termonukleární  reakci  pomocí

čtvercové sítě  hracích kamenů. Hraje se na desce 6x6 polí a je třeba cca 160

hracích kamenů. Na festivalu Malý svět si budou návštěvníci hru vyrábět. Hrací

kameny připraví SOŠ Bělisko. Termín festivalu je 23. 10. 2021.

Cena: materiál na výrobu hracích kamenů: 3.000,- Kč

      barva na textil, mořidlo, látkové pytlíky: 5.000,- Kč

      náklady na tisk: 500,- Kč

    

  Celkem: 8.500,- Kč

STANOVISKO PS FIN:  SCHVÁLENO
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Rozpracováno:

- Využití kiosků v obcích v rámci DPS

- Vaříme napříč generacemi - MRKEV– jaro 2022

- besedy s úspěšnými Novoměšťáky

- procházky Městem s architektem

- Masopust 2022

PS pro rovné příležitosti 

Aktivity schválené/probíhající/odložené:

- 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 2022

- 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.

- Hele  lidi -   výchovně  vzdělávací  program pro  děti  ZŠ  a  jejich  pedagogy  od

neziskové  organizace  ALITERRA.  Program  seznamuje  děti  se  životem

nevidomých lidí. Termín duben – červen 2021. ODLOŽENO na podzim 2021 a

jaro 2022. Již schváleno 85.350,- Kč (5.690,- / 1 program / 50 dětí) – realizace 15

programů.

- 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. Již chváleno 5.000,- Kč (tisk a výlep plakátů).

Aktivity ke schválení:

1) Mgr. Jiří Halda – Každé dítě má na něco talent 

Termín 21. 3. 2021.

Cena: 8.000,- Kč 
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STANOVISKO  PS  FIN:

SCHVÁLENO

2) Formativní hodnocení a jiné semináře z EDUPRAXE

PS pro rovné příležitosti se shodla, že současná situace ve školství je

velmi  náročná  jak  pro  žáky,  tak  pro  pedagogy  i  rodiče.  Proto  se

rozhodla předložit  návrh na uskutečnění seminářů z EDUPRAXE -

Formativní hodnocení a jiné. 

Cena: 8.000,- Kč ( do 20 účastníků)

          9.000,- Kč (nad 20 účastníků)

STANOVISKO PS FIN:  SCHVÁLENO2

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

- BANAFATAL – program prevence úrazů páteře a míchy pro žáky 2. stupně ZŠ s

hercem Hynkem Čermákem

- Setkání s pracovníky Pedagogicko – psychologické poradny – metody testování,

jak naplnit doporučení PPP, stanovení podpůrných opatření

- MVDr. Zuzana Svobodová – Kontakty se zvířaty – program pro žáky 1. stupně

- Aktivity pro školní družiny

- Zážitková pedagogika – Prázdninová škola Lipnice

V Novém Městě na Moravě, 25. 9. 2021

Vypracovala: Ing. Kateřina Kondýsková
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