
Zápis z 14. 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: 12. 1. 2022   kancelář MAP

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: 6. 4. 2022 15:00 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

      Mgr. Šmardová přivítala členky PS a PhDr. Ludmilu Slánskou, garanta pracovních 
skupin a Ing. Kateřinu Kondýskovou, managerku projektu.

2. Zhodnocení proběhlých aktivit

Ukončení čtenářské výzvy Buchty a loutky dětem a Malý princ. Zúčastnili se 
jednotlivci i kolektivy.

Hra Postřehovka je hotová, pexeso jde do výroby. Bude distribuováno do školních 
družin.

3. Probíhající/ nadcházející aktivity

Před Vánoci byl spuštěna aktivita Dopisy do DPS. Pracovníci DPS velmi ocenili tuto 
aktivitu, vzhledem k tomu, že se zúčastnilo poměrně mnoho dětí, nejsou si jistí, zda 
senioři odpoví na všechny dopisy.

Zážitková angličtina-účastní se 6 pedagogů, velmi kladné ohlasy, hodiny jsou velmi 
různorodé a zajímavé

4. Odložené aktivity k uskutečnění

Sdílení dobré praxe s L. Bartoňovou v ZŠ Sněžné-domlouváme termín-jaro 2021, 
16:00-18:00 hod.

Logopedie pro veřejnost s M. Křivkovou-lektorka preferuje online formu před 
prezenční… PS se shodla, že by s aktivitou počkala, až bude možné ji uspořádat 
prezenčně

5. Aktivity ke schválení

• IT seminář pro pedagogy MŠ  

Termín konání: jaro 2022

Cílová skupina: Učitelky, ředitelky MŠ



Zodpovědná osoba: Mgr. Konečná

Z místní MŠ přišla poptávka od učitelek na seminář pro rozvoj IT gramotnosti. Mgr. Konečná
navrhla pana Havelku jr., jehož seminář absolvovala.  Pan Havelka doporučuje, aby se 
seminář konal v místnosti vybavené technikou, aby bylo možné školit jeden program (MS 
Office/ Libre Office). Dle zájmu učitelek je možné zorganizovat seminář v jednom dni ( 4 
hodiny) nebo dvoudenní po dvou hodinách. 

Cenová kalkulace:

Lektor:   3 000 Kč

CESTOVATELSKÁ BOJOVKA

Termín konání: jaro, léto 2022

Cílová skupina: veřejnost

Zodpovědná osoba: Mgr. Šmardová

PS se rozhodla využít hotového letáku na Postřehovku k další aktivitě-cestovatelké výzvě. 
Výzva bude spočívat v tom, že bude možné navštívit všechna místa, u kterých se 
cestovatelé vyfotí a pošlou fotku na mail/fb?? Na konci budou vylosováni 3 vítězové, kteří by
získali Postřehovku a pexeso. Cestovatel, který navštíví nejvíce míst, může dostat speciální 
cenu-např. tričko s obrázkem ze hry.

Cenová kalkulace

Tisk materiálů: 2 000 Kč

Ceny: 2 000 Kč

6. Termín příštího setkání

6. 4. 2022 15:00 kancelář MAP

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


