
Zápis ze 16. jednání pracovní skupiny MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: Volná
Den a místo 
jednání: 

18. 1. 2022, 14:30 Kancelář MAP, (Poliklinika, Vratislavovo 
náměstí 12, 592 31 NMnM

Přítomní 
členové: 

Marcela Krupicová, Mgr. Eva Kulková, Bc. Tomáš Pleva, Mgr.
Pavlína Poláčková

Omluvení 
členové:

Mgr. Veronika Augustýnová, PhDr. Sylva Tesařová,

Nepřítomní 
členové:

-

Den a místo 
následného 
jednání: 

1. 3. 2022, 14:30 Kancelář MAP, (Poliklinika, Vratislavovo 
náměstí 12, 592 31 NMnM

Program jednání:

1. Rekapitulace proběhlých akcí

2. Nové akce

3.  Termín dalšího setkání

Průběh jednání:

1. Garant skupiny přivítal přítomné členy. 
Skupina zhodnotila minulé akce a sdělila si, ve kterých by se dalo ještě do konce projektu
pokračovat a ráda by ještě jednou realizovala mezigenerační vaření na téma Cibule a kmín.
Vhodný termín se zdá připojit akci k již tradiční akci Novodvorky dne 21. 5. 2022. 
Byly také stanoveny nové termíny Mezigeneračních kvízů a to 13. 3. Včelařský a 10. 4.
Řemeslný. 

2. Novou tradiční aktivitou bylo paní Poláčkovou navrženo Perníkářství, což všichni členové
skupiny  přijali  pozitivně.  Byla  rozvedena  diskuze,  že  by  novoměstská  DPS  nebo
novoměstští senioři mohli upéct větší perníky s velikonoční tématikou a ty by potom ve
školách byly dozdobeny dětmi. Zdobení by předcházel začátkem března seminář o zdobení
perníčků  s perníkářskou  a  majitelkou  značky  Milovské  perníčky  paní  Mgr.  Petrou
Kovaříkovou. Cenově vychází seminář s podklady pro učitele za 5 000 Kč a perníček pro
dítě za 25 Kč/ks. Tedy pokud se zapojí určitý ročník všech škol v ORP je na tuto aktivitu
třeba vyhradit 20 000 Kč.

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

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



Další letní aktivitou bylo navázání na Retrohraní a během letních prázdnin udělat šifrovací
hru na způsob šipkované. Horácké muzeum a Horácká galerie chystají společnou výstavu o
strašidlech, proto by tato hra mohla být i doplněním výstav. 

3. Termín dalšího, 17. setkání je stanoven na úterý 1. března 2022 ve 14:30 hodin v kanceláři
MAP. 

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

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


