
 

Zápis z 5. pracovní skupiny  

„Družiny a volnočasové aktivity“ 

 

Termín setkání: 23. října 2019, 13:00  

Místo setkání: v kanceláři MAS RÝMAŘOVSKO, nám. Míru 2, Rýmařov 

Program a hlavní témata k diskusi: 

Program:  

1) Výkazy práce – postupy vyplňování a nejčastější chyby 

2) Informace o dvoudenním setkání 

3) Různé 

Pracovní skupina se sešla ve složení: podpisy viz presenční listina 

Jméno Kontakt Instituce 

   

Mgr. Alena 
Danihelková 

aja.j@seznam.cz TC Praděd Malá Morávka 

Michal Vyhlídal vyhlidal.muzrym@seznam.cz  Městské muzeum Rýmařov 

Bc. Pavlína Tušková tuskova.pavlina@rymarovsko.cz Obec Velká Štáhle 

Růžena Zapletalová muzeum@inforymarov.cz Městské muzeum Rýmařov 

Jiří Taufer jiri.taufer@agupi.net ZUŠ Rýmařov 

Ing. Nikola Pohanělová pohanelova.nikola@rymarovsko.cz Manažer MAPII 

Eva Cábová cabova@seznam.cz ZŠ a MŠ Stará Ves 

Marcela Pavlová pavlova@svcrymarov.cz SVČ Rýmařov 

 

K bodu 1) Výkazy práce – postupy vyplňování a nejčastější chyby. Došlo k vysvětlení 
nejčastějších chyb v pracovních výkazech, členové pracovních skupin musí doplňovat popis 
činností pečlivě, čísla klíčových aktivit doplní manažeři MAP, do konce prosince – odevzdat 
doplněné výkazy práce. 
 

K bodu 2) Dvoudenní setkání všech pracovních skupin – akce už je naplánovaná. Odjezd v 

9:00 z Rýmařova společnou dopravou, jednotlivé body programu jsou představeny v 

elektronické pozvánce. Termín 19. - 20. listopadu 2019. Setkání proběhne ve spolupráci s 

MAP Šumpersko. Přihlášení bude probíhat elektronicky, společnou autobusovou dopravu z 

Rýmařova – zajistí paní Zapletalová. 

 

mailto:vyhlidal.muzrym@seznam.cz
mailto:jiri.taufer@agupi.net


 

Různé: 

 Aktivity 2020 – paní Pohanělová přenesla informace z pracovní skupiny matematická a 
čtenářská gramotnost o následujících aktivitách. 

 Návštěvy Hradu Sovinec – dohodnout s muzeem v Bruntále možnost návštěvy škol s 
programem v pracovním týdnu – stále probíhá jednání – školy budou informovány na 
příští schůzce pracovních skupin – úkol pro paní Zapletalovou 

 Pohádková představení dvakrát do roka zůstávají organizované přes MAP. Z pracovní 
skupiny čtenářská gramotnost padl návrh na oslovení cimbálové muziky – vhodné pro 
všechny kategorie dětí. Úkol pro p. Zapletalovou – oslovení kapely a zjištění podrobností 
o možném vystoupení v březnu 2020 místo divadelního představení 

 Na pracovní skupině ČG a MG bylo dohodnuto, že Paní Grobarová ze ZŠ Ryžoviště domluví 
podmínky a přepošle nabídku lektora na Boomwhackers – vhodné spíše pro předškoláky, 
pro 1. stupeň ZŠ – možnost setkání formou workshopu pro pedagogy. Tento workshop 
proběhne 26. 11. 15:00 v ZŠ Ryžoviště, úkol pro paní Grobarovou – zjistit přesné 
informace a zaslat kontakt na lektora manažerům. Manažeři následně zašlou pozvánku na 
workshop na jednotlivé školy a školky. 

 Dále byly zmíněny následující aktivity – pan Taufer informoval o aktivitě na téma etiketa – 
dramatický obor ZUŠ nacvičí v příštím roce vystoupení pro děti dle předlohy knihy 
Dědečku vyprávěj. Dále zmínil možnosti využití hudebních lektorů ve školách. Na další 
schůzce pracovní skupiny přednese návrh konkrétních aktivit. 

 Bylo zmíněno téma otvírání Dílen SVČ – paní Pavlová sdělí konkrétní termín na 
dvoudenním setkání pracovních skupin. Jednotlivé kroužky už fungují od září 2019, ze 
strany SVČ Rýmařov bude snaha domlouvat jednotlivé exkurze dle požadavků škol 
individuálně, nelze uspořádat kvalitní prohlídky v jeden termín pro všechny zájemce při 
dni otevřených dveří. V případě zájmu škol, je možné některé náklady s tím spojené, 
hradit z projektu MAP. 

 Manažer MAP informoval o prezentaci aktivit zaměřených na digitální technologie na 
dvoudenním setkání pracovních skupin 

 

Úkoly: 

1) Do konce prosince vyplnit výkazy práce a zaslat manažerům (všichni členové). 

2) Zajistit společnou autobusovou dopravu z Rýmařova na dvoudenní setkání 

pracovních skupin – zajistí paní Zapletalová. 

3) Oslovit cimbálovou muziku – oslovení kapely a zjištění podrobností o možném 

vystoupení v březnu 2020 – zajistí paní Zapletalová 

4) Dohodnout s hradem Sovinec návštěvy škol s programem v pracovním týdnu – zajistí 
paní Zapletalová 

5) Nabídka lektora na Boomwhackers 26. 11. 2019 15:00 v ZŠ Ryžoviště – manažeři MAP 

rozešlou pozvánku na jednotlivé školy do konce října 

6) Vypracovat návrh konkrétních aktivit zaměřených na obohacení hudební gramotnosti 
u dětí i učitelů – zajistí pan Taufer 
 
 



 

 

Další termín setkání 

Další termín setkání je na společném dvoudenním setkání pracovních skupin dne 

19. - 20. 11. 2019. 

 

23. října 2019 zapsala: Ing. Nikola Pohanělová 


