
Zápis ze 14. jednání pracovní skupiny 

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: PS pro financování

Den a místo jednání: 21. 2. 2022, K club Nové Město na Moravě

Přítomní členové: Ing. Kateřina Kondýsková – odborný garant

PaedDr. Dagmar Nejedlá

Ing. Petra Čejková

Mgr. Hana Štůlová

Mgr. Lenka Moravcová

Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D.

Omluvení členové: Mgr. Otto Ondráček

Hosté: Mgr. Lenka Šmardová

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

Program jednání:

1. Seznámení s programem schůzky

2. Zhodnocení aktivit jednotlivých PS a schvalování doporučených aktivit

3. Termín další schůzky

1. Program schůzky, administrativa

Pracovní skupina pro financování se na svém 14. setkání sešla prezenčně v K clubu v Novém

Městě  na  Moravě. 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:

- 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 školní rok 2021 / 2022.

- Mozkohrátky – Přesunuto na 10. 6. 2022. Již schváleno 8.000,- 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.

- 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.
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- Letní  škola  -  3.  ročník  letní  školy  pro

pedagogy s lektorkou Mgr. Danielou Šťastnou. Kapacita je 20 osob. Již schváleno

30.000,-.

- Početní  divadlo  -  Pomůcka  pro  činností  učení  na  1.  stupni  základních  škol.

Ilustrátorka  a  členka  pracovní  skupiny  Petra  Tatíčková  do  lednového  setkání

vytvoří  návrh.  V Bobrové se uskuteční setkání pedagogů 1. stupně,  tzv.  kulatý

stůl, aby mohlo co nejvíce pedagogů vyjádřit své potřeby a přání a tato pomůcka

byla co nejvíce využitelná v různých předmětech. Autorská práva bude vlastnit p.

Tatíčková. Každá škola dostane takový počet sad, aby pomůcka byla využitelná

pro  prvňáčky  každoročně,  tzn.  na  každou  třídu  30  ks  sad.  Cena  za  sady  cca

30.000,- Kč, lektorné 2.925,- Kč (15x195,-), celkem 32.925,- Kč. Schváleno.

Ke schválení:

PS  v  tuto  chvíli  nemá  nové  aktivity  ke  schvalování  s  ohledem  na  již

rozpracované aktivity.

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Aktivity schválené/probíhající/odložené:

- Zážitková angličtina – termín realizace přesunut na podzim 2021, jaro 2022. 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 jaro 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  –  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.

- Divadlo Zdravíčko Třebíč -  Divadelní představení Malý tygr pro děti z MŠ a

jejich  pedagogy.  20  představení.  Schváleno  23.000,-  Kč  (1.150,-  Kč  za  jedno
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představení).  Několik  představení  již

proběhlo, další budou probíhat na jaře 2022.

- Logopedie pro rodiče – Logopedická přednáška pro veřejnost (zřejmě webinář)

s lektorkou Mgr. Martinou Křivkovou. Schváleno 9.000,- Kč. Kapacita více než

30 účastníků.

- Pohádka nás naučí - Seminář pro vychovatelky školních družin s lektorkou Mgr.

Sylvií  Dolákovou,  se  kterou  jsme  v  minulosti  již  spolupracovali  (seminář

Angličtina od začátku). Kapacita 20 osob. Termín 26. 2. 2022. Schváleno 9.000,-.

- Zakousněte  se  do  knihy -  Workshop  (360 minut)  pro  vychovatelky  školních

družin,  pedagogy  ZŠ  a  MŠ  s  lektorkou  Mgr.  Klárou  Smolíkovou.  Kapacita

neomezená. Termín 24. 8. 2022. Schváleno 8.600,- Kč.

- Letní tábor s angličtinou – realizovat se nebude.

- Divadelní představení / listování - Listování pro žáky 4., 5., 6. ročníků a jejich

pedagogy. Termín jaro 2022. Již schváleno 26.000,- Kč / 3 představení.

- Novodvorky - Opětovné zapojení se do Novoměstské aktivity Novodvorky.  PS

by  ráda  navázala  na  poslední  ročník,  ve  kterém  proběhlo  čtení  Dětí  dětem.

Navázali  by  na  regionální  tématiku,  bude  vybrána  místní  literatura.  Je  možné

pozvat známou regionální osobnost, která by četla příběh nebo zpracovat „cestu

za pokladem“, kdy by děti  na základě čteného textu plnily  úkoly.  Termín jaro

2022. Již schváleno 1.000,- Kč.

 

Ke schválení:

1) IT seminář pro pedagogy MŠ

IT seminář pro pedagogy MŠ s panem Martinem Havelkou. 

    Cena: 3.000,- Kč

  STANOVISKO PS FIN:  SCHVÁLENO

2) Cestovatelská bojovka

PS  se  rozhodla  využít  hotového  materiálu  na  Postřehovku  k  další  aktivitě  –

cestovatelské výzvě.
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Tisk materiálu: 2.000,- Kč 

 STANOVISKO PS FIN:   SCHVÁLENO 

Rozpracováno

- Materiály  pro  pedagogy  na  podporu  distanční  výuky  –  tvorba  sdíleného

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

- Vzdělávací víkend

PS volná

Aktivity schválené/probíhající/odložené:

- 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, sklářský – ODLOŽENO. Na kvízy již

schváleno 21.200,- Kč.

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

Již schváleno 1.040,- Kč.

Ke schválení:

1) Perníkářství

Tradiční aktivita – workshop pro pedagoy ZŠ s Mgr.

Petrou  Kovaříkovou.  Zapojené  školy  následně

obdrží perníčky na zdobení ve výuce.

   Cena: 5.000,- Kč / workshop

  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

PS pro rovné příležitosti 

Aktivity schválené/probíhající/odložené:

- Popálky – prevence úrazů popálením pro 1. stupeň ZŠ, aktuálně se domlouvají

jarní 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 2022.

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.

- Mgr.  Jiří  Halda  –  Každé dítě  má na něco  talent  – termín  21.  3.  2022.  Již

schváleno 8.000,- Kč.

- 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.  Již  schváleno  9.000,-  /  seminář  /

kapacita nad 20 osob.

- Jak předscházet pokousání psem - Preventivní program pro žáky 1. stupně ZŠ,

který se zaměřuje na základní zdravé návyky při kontaktu se psy (každý rok dojde

ke stovkách případů pokousání pse).  V rámci  60 minutového programu se děti
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dozví  základní  poznatky  o  chování  zvířat,

jejich roli v rodině, vysvětlení, proč psi na strach a bolest reagují kousnutím, jak

reagovat na psa bez dozoru, jakého chování se vyvarovat, jak se správně chovat k

vlastnímu psovi v domácím prostředí, jaké varovné signály psi vysílají. Součástí

programu  může  být  i  praktický  nácvik  s  asistenčním  pse.  Realizace  v  rámci

školních družin. Již schváleno 20.000,- za všechny programy.

Aktivity ke schválení:

1) Vedení rozhovoru s rodiči 

Seminář pro vychovatele školních družin a asistenty pedagoga s Mgr. Alicí Vašákovou

z Edupraxe, s.r.o. Tématem je komunikace s rodiči včetně komunikace ve vypjatých 

situacích. 

Cena: 13.000,- Kč 

STANOVISKO PS FIN:  SCHVÁLENO

2) Závěrečná konference MAP II 

PS  pro  rovné  příležitosti  navrhuje  uspořádat  pro  členy  všech  pracovních  skupin  

zapojených  do  projektu  závěrečnou  konferenci  ke  sdílení  zkušeností,  evaluaci  a  

závěrečnému zhodnocení projektu. Konferenci navrhuje uspořádat v květnu 2022 jako 

dvoudenní. Je počítáno se spolufinancování ze strany účastníků, z MAP II navrhuje 

financovat  občerstvení,  pronájem sálu,  lektorné.  Workshopy  „Jak na evaluaci“ s  

lektorkou Ing. Danou Divákovou a „Neurotrénink pro pedagogy se zaměřením na 

prevenci syndromu vyhoření“ s lektorkou Mgr. Evou Fruhwirtovou.

Cena: 35.700,- Kč 

STANOVISKO  PS  FIN:   PS  navrhuje  poptat  resorty  a

vybrat nejlepší nabídku
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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

- Zážitková pedagogika – Prázdninová škola Lipnice

V Novém Městě na Moravě, 25. 2. 2022

Vypracovala: Ing. Kateřina Kondýsková
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