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Zápis vedoucí PS – formulář/únor 2019 
 

Téma:  SPOLEČNÉ SETKÁNÍ PS 

Prezentace nakladatelství pedagogických pomůcek 

Den a místo setkání:  25. 2. 2019, od 14:00 hod. 

Program setkání: 

1. Ukázky a prezentace jednotlivých vystavovatelů: 

● ALBATROS-EDIKA: http://www.edika.cz/uvod/ 
● FRAUS: https://www.fraus.cz/ 
● INFRA: https://www.infracz.cz/ 
● MALUNET: http://malunet.cz/ 
● DIDACTIVE: http://www.didactive.cz/ 
● NOVADIDA: https://www.novadida.cz/ 
● AMOSEK: https://www.amosek.cz/ 
● NOVÁ ŠKOLA: https://www.nns.cz/blog/ 
● HOUPY: http://www.houpy.cz/ 
● TAKTIK: https://www.ucebnicemapy.cz/ 
● HUDEBNINY ANDANTE: http://www.hudebninyandante.cz/ 

2. Metodické minipanely – diskuze pedagogů k vystavovaným učebnicím a pomůckám pro 
čtenářskou gramotnost a cizí jazyky 

3. Diskuze ke Strategickému rámci – aktualizace údajů za jednotlivé školy, diskuze 
s ředitelem školy 

4. Diskuse nad zápisy pracovní skupiny Financování: 
a) https://www.bystricenp.cz/data/File/MAPII/PS/FIN/PS_FIN_4_12_18_ZAPIS4.pdf 
b) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g8X3TOzrPcjHwq117n-

DXfyp12ydtzV5aEe4b9XeQPg/edit#gid=974667597 
5. Zhodnocení realizovaných aktivit, příprava aktivit pro žáky a pedagogy diskutovaných na 

minulém setkání 
6. Náměty k rozpracování na příští setkání – POPIS POTŘEB ŠKOL (bude upřesněno) 
7. Téma, datum a místo setkání:  
8. Závěr 

 

 
25.2.2019 byla plánovaná schůzka PS POL společně s nakladatelstvími v KD, bohužel jsme se nesešli a tk 

ani předeslaný zápis, který dávám také do přílohy nebyl zpracován. Týkal se, nyní již proběhlého, 

březnového zasedání ŘV. 

Přesto se udály některé záležitosti, které nyní dokladuji: 

1. oslovila nás Ing. Zamazalová/MAP II, Mikroregion a pana starostu, ohledně návrhu projektů, které 
vám přikládám do přílohy, následně proběhla schůzka i s R. Loukotovou 

 řada návrhů od ní, něco je v přílohách, je podobné našim aktivitám – vodní dílo Vír, 
Švařec…, nechceme duplikovat, ale ani si nechceme nechat diktovat nějaké podmínky, 
zkusíme najít společnou cestu, pokud má připravený program a materiály, bude 
následovat další schůzka, Den vody proběhne v příštím školním roce, snad na podzim 
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 navrhla pana Marečka jako Nositele tradic, již měla vykomunikované s městem, spíše 
chtěla náš názor a propojení s MAP II 

2. PS financování, která proběhla v minulém týdnu neschválila fin. příspěvek na Den lesa, důvodem je 
účast pouze 1 subjektu, VOŠ nemůžeme nikde vykazovat; nikdo další neměl zájem. 

3. Od prosince probíhaly Tvořivé dílny v 10 školách. 
4. Na setkání nakladatelství a při té příležitosti Konference ředitelů škol, se dostavilo 130 pedagogů, 

pro které jsme měli poukázky na odběr uč. Pomůcek ve výši 300,- Kč na jednotlivce, pro ředitele 
pak 3000,- Kč. Akce se zúčastnilo asi 250 návštěvníků. 

5. Ve dnech 26. a 27.3.2019 proběhlo na Edenu představení dalších řemesel – pod názvem Podpora 
regionálních tradic, přijeli učni  s mistry ze SŠ Charbulova Brno/řezník, pekař, kuchař. 
V dopoledním programu přišly MŠ, na workshopy pak žáci 8. a 9. tříd z Bystřice. Kapacitně jsme 
byli omezeni, časově vlastně také, takže nešly pozvány pro celé ORP, lze v příštím roce. 

6. V červnu proběhne ve 3 dnech Vandrování za řemesly ve Škrdlovicích, na tyto termíny pojedou ZŠ 
Rožná, Dalečín, Rovečné a Unčín. 

7. J. Štouračová byla oslovena dne 25.2.2019 na Prezentaci nakladatelství a následně i já 13.3.2019 
jsme se pak setkali s panem Marošem Blahovcem, 775 110 889, ohledně sofistikovaných stavebnic 
do škol, řešíme, nebo spíš čekáme na schůzku a podmínky z jejich strany. 

 

Jakmile obdržíme zápis z poslední PS FIN, rozešleme. 

I já si trochu sypu popel na hlavu, informace nechodily průběžně jak měly, bylo to i díky splněnému 

limitu setkání PS POL v minulém roce. Nyní napravíme.  

Z výše uvedeného udělám oficiální zápis já, bez společné schůzky, vidíte, že se pořád něco děje, 

následně nasdílím k vašim připomínkám. 

Ráda bych svolala setkání PS POL někdy na květen, z vašich vyjádření o dalším působení v PS bude 

končit Michal Neterda, na další rok oslovujeme pana Marečka/řemeslník a paní Lukasovou, vedoucí 

Kopretiny/rodič, jako další členy PS 2019-2020. 
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