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Zápis ze společného setkání všech PS MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

 
Datum setkání: 26. června 2019, od 15.00 hodin 

Místo setkání: Zasedací místnost ZM na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou 

Přítomní: viz prezenční listina 

Vypracoval: Mgr. Veronika Klimešová 

Program setkání: 

1. Úvodní slovo 
2. Prezentace aktivit jednotlivých PS uskutečněných ve školním roce 2018/2019 

a plánovaných pro nový školní rok 2019/2020 
3. Projekt spolupráce – Cisterciácká krajina (Ing. Hana Chlubnová, MAS Havlíčkův kraj) 
4. Administrativní záležitosti 
5. Různé 
6. Diskuze a závěr 

1. Úvodní slovo 

Místostarosta Města Žďár nad Sázavou (Ing. Josef Klement) a hlavní manažerka projektu MAP II 
ORP Žďár nad Sázavou (Ing. Radka Hudečková, Ph.D.) přivítali všechny přítomné na setkání 
v tomto parném dni. 

2. Prezentace aktivit jednotlivých PS uskutečněných ve školním roce 2018/2019 a plánovaných  

pro nový školní rok 2019/2020 

Vedoucí jednotlivých pracovních skupin představili připravené prezentace toho, jaké aktivity 
proběhly v uplynulém školním roce a jaké jsou plánovány/chystány/rozpracovány na další školní 
rok. 

 PS pro rozvoj matematické gramotnosti (Mgr. Věra Kovářová) 
Během školního roku proběhlo celkem 6 setkání (včetně dvou společných). Uskutečnil 
se seminář na téma Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věku 
s Mgr. Lenkou Bínovou; dále pak setkání pedagogů na semináři s názvem Tipy a triky 
na aktivity do matematiky nejen na začátek hodiny, s podtitulem I bez práce jsou koláče 
s Mgr. Lukášem Javůrkem. Toto setkání, které mělo představit zajímavé metody pro rozvoj 
matematické gramotnosti, mělo pozitivní ohlas. Na druhou polovinu letošního roku 
je naplánován workshop s RNDr. Hanou Liškovou, nebo například workshop na využití 
matematické pomůcky Abaku ve výuce. Při posledním samostatném setkání členů PS padl 
návrh na propojení s informační technologií, např. edukativní pomůcka Ozobot. 
 

 PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti (Mgr. Taťána Partlová) 
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Členové pracovní skupiny se setkali celkem 6krát (včetně prvního společného a setkání 
na workshopu Čtení není nuda). Vedoucí PS vyhodnotila setkávání jak přínosné, ocenila, 
že se skupina sešla v dobrém složení (zástupci MŠ, ZŠ, KJMS). Nejvydařenější akcí, která 
měla pozitivní hodnocení a vyžádala si pokračování, byl workshop na téma Čtení není 
nuda, aneb Dílna čtení v praxi. V následujícím období plánujeme uspořádat něco 
v podobném duchu. Na rok 2020 je plánován Veletrh dětské knihy, aby byli do dění 
a podpory čtenářské gramotnosti zapojeni rovněž rodiče, ale tato akce je prozatím ve fázi 
plánování. 

 

 PS pro rovné příležitosti (Mgr. Renata Horká) 
V rámci školního roku se skupina sešla 4krát. Pro zpestření se scházeli na různých 
pracovištích (MŠ Srdíčko; 3. ZŠ v ZR, Spektrum, PPP). V rámci setkávání byla navázána 
spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování (Mgr. Veronika Ješátková) a Mgr. Alenou 
Koktavou, koordinátorem inkluze pro obec (Pan místostarosta členy upozornil na fakt, 
že p. Koktavá na pozici končí a v současné době se hledá nový pracovník. Vyzval přítomné, 
pokud znají vhodného kandidáta, aby ho na místo doporučili.). V plánu je navázání 
spolupráce s Mgr. Marií Linhartovou, která v současné době působí v rámci ČŠI, 
ale je známým etopedem. Během setkávání se členové zabývali analýzou dat, plánováním 
vzdělávacích seminářů a workshopů (např. Rizikové chování dětí a mládeže 
s PaedDr. Zdeňkem Martínkem), nebo distribucí užitečných materiálů (např. metodika 
pro práci s žákem s odlišným mateřským jazykem, informace o probíhajících rodičovských 
fórech apod.). Na 17. dubna 2020 je naplánován seminář s panem Haldou. 

 

 PS pro rozvoj polytechnického vzdělávání a řemesla (Miroslav Kotík) 
Celkem se uskutečnilo 6 setkání. Vzhledem k omezeným prostředkům se členové zaměřili 
na rozvoj řemesel, které se již na škole určitým způsobem realizují a na které lze tedy 
snadno navázat (např. keramika). Byl uskutečněn kurz Za tajemstvím keramiky, který byl 
určený pro pedagogiky začátečníky, kteří mají s prací s hlínou minimum zkušeností. Pro 
tuto aktivitu byl jako lektor zvolen profesionál z brněnské dílny Matilda. V novém školním 
roce je plánováno pokračování pro pokročilejší s místním lektorem/leaderem. Uvažuje 
se o propojení řemesla a informační technologie (např. modelování 3D tiskárny, 
kde byla navázána spolupráce s Mgr. Václavem Černíkem). PS pro rozvoj čtenářské 
gramotnosti byl předložen návrh možnosti využití stavebnice Abeceda (společnost ROTO). 

 

 PS pro financování (Mgr. Veronika Klimešová) 
Byla omluvena Ing. Dominika Paulová, vedoucí skupiny, která se na setkání nemohla 
dostavit. Členové se setkali celkem 4krát. Během těchto setkání se seznamovali s návrhy 
ostatních pracovních skupin a diskutovali nad vybranými výstupy z pohledu financí. Dále 
hledali jiné možné finanční zdroje. Osvědčila se účast členů na schůzkách ostatních 
pracovních skupin. 
Pro představu byl členům předložen přehled přibližného čerpání finančních prostředkům 
v uplynulém období (PS pro financování cca 63.000 Kč, PS pro rozvoj matematické 
gramotnosti cca 136.000 Kč, PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti cca 95.000 Kč, 
PS pro rovné příležitosti cca 225.000 Kč, PS pro polytechnické vzdělávání a řemesla 
cca 150.000 Kč). 
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3. Projekt spolupráce – Cisterciácká krajina (Ing. Hana Chlubnová, MAS Havlíčkův kraj) 

Paní Hana Chlubnová (působící v letech 2016 – 2017 v projektu MAP I) představila projekt 
Cistercapes – cisterciácké krajiny spojující Evropu, jehož nositelem je MAS Havlíčkův kraj, o. p. s., 
kterou zastupuje. K tomuto projektu byly členům PS zaslány podklady se základními informacemi 
(předpokládané datum zahájení projektu v lednu 2020, délka trvání projektu 3 roky, cíle apod.). 
Projekt je ve svém počátku, v současné době se nastavuje spolupráce s Krajem Vysočina, 
ale i ostatními potencionálními subjekty. Bude mít dvě úrovně spolupráce, a to mezinárodní 
(Bavorsko) a národní část (spolupráce s místními akčními skupinami). Obecně je cílem projektu 
zvýšit známost určitého místa. Rozšířenou vizí je zapojení škol, a to například formou vydání 
metodického listu či jiných podkladových materiálů pro vzdělávání, aby byl podpořen regionální 
význam/identita. Členové byli vyzváni, kdyby je k této něco napadlo, nebo vyplynulo 
ze společného setkávání pracovní skupin, aby informace sdělili p. Chlubnové. Více informací 

o projektu na https://www.havlickuvkraj.cz/havlickuv-kraj/projekty/cisterciacka-krajina. 

4. Administrativní záležitosti 

Došlo k podepsání nových Dohod o provedení práce (včetně náplní práce) všech přítomných 
členů a k ostatním administrativním náležitostem. 

5. Různé 

Hlavní manažerka projektu oznámila personální změny, které v novém školním roce nastanou. 
Svoji účast v projektu ukončuje paní Žofie Kovácsová (PS pro rovné příležitosti) a Mgr. 
Eva Hořínková (PS pro rovné příležitosti), které bylo osobně poděkováno za její kooperaci 
a přínos. Novou členkou PS pro rovné příležitosti se stane Mgr. Romana Chlubnová, ředitelka 
Základní školy a Mateřské školy Polnička, okres Žďár nad Sázavou, která je zároveň metodikem 
prevence. V PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti dojde k výměně vedoucí skupiny. 
Jiné personální změnou prozatím nebudou. 

6. Diskuze a závěr 

Diskuze v závěru společného setkání proběhla na volné téma. 

Další setkání pracovních skupin bude domluveno prostřednictvím elektronické komunikace a 
odhaduje se na září 2019. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27. června 2019 

 
Zapsala: Mgr. Veronika Klimešová 
 
 

Přílohy k zápisu: 

Prezenční listina 

https://www.havlickuvkraj.cz/havlickuv-kraj/projekty/cisterciacka-krajina

