
Zápis z 15. 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: 6. 4. 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. Šárka Konečná-člen PS

Omluvení členové: Mgr. Jana Láchová

Nepřítomní členové:

Den a místo následného jednání: 8. 6. 2022

Program jednání:

1. Přivítání členů PS, RT

2. Zhodnocení proběhlých aktivit

3. Probíhající/nadcházející aktivity

4. Odložené aktivity, 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

Pohádka nás naučí-seminář pro vychovatele školních družin-mnoho inspirace pro 
práci v družině

Základy v programech Office-pro velký zájem ze strany učitelek byla přidána další 
lekce

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, DPS poděkuje školám.

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

Zdravíčko-v dubnu budou odehrána zbývající 4 představení

Listování-9. 5. 2022 proběhnou 3 představení pro 4. - 6. ročníky ZŠ. Byl vybrán titul, 
který pokryje tuto věkovou skupinu-Dračí polévka.

4. Odložené aktivity, aktivity k uskutečnění

Logopedie pro veřejnost s M. Křivkovou-lektorka stále preferuje online formu před 
prezenční… PS se shodla, že by preferovala prezenční formu.

Zakousněte se do knihy-24.8.2022 pro vychovatelky školních družin



• 5. Aktivity ke schválení

• Nákup časopisů/loutkového divadla  

Termín konání: léto, podzim 2022

Cílová skupina: ZŠ, MŠ

Zodpovědná osoba: Mgr. Šmardová

Členky PS se shodly, že by bylo možné zakoupit do škol předplatné vybraného 
časopisu, čímž se zajistí návaznost na projekt, který v září končí.

Další navrhovaná varianta je zakoupení kvalitního loutkového divadla, které nalezne 
široké využití ve výuce i mimo ni.

Cenová kalkulace: ???

CESTOVATELSKÁ BOJOVKA-MAPUJ NMNM

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/facebook/instagram. Výzva bude trvat do konce 
prázdnin, poté každý, kdo navštívil 5 míst dostane pexeso, za 10 Postřehovku a 3 účastníci 
s nejvyšším počtem navštívených míst dostanou tričko.

Cenová kalkulace

Tisk materiálů: 2 000 Kč (již schváleno)

Ceny: 2 000 Kč (již schváleno)

Grafika: 1 500 Kč



LISTOVÁNÍ PRO PEDAGOGY

Termín konání: červen 2022

Cílová skupina: pedagogové MŠ, ZŠ

Zodpovědná osoba: Mgr. Šmardová

Jako poděkování za uplynulý školní rok a také k zakončení projektu PS navrhuje 
zorganizovat Listování s Lukášem Hejlíkem pro pedagogy ZŠ a MŠ z ORP NMNM. 

Cenová kalkulace

Představení: cca 10 000 Kč

6. Termín příštího setkání

 8. 6. 2022, kancelář MAP

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


