
Jednání výboru PEDAGOGICKÁ POEMA
26. – 27. ledna 2016
SOŠPg Nová Paka

Účastníci: 
Roman Musil (Beroun), 
Šárka Horáková (Nová Paka), 
Iva Kopčilová (Kroměříž), 
Lenka Tomm (Kroměříž),
Hana Strnadová (Most), 
Lenka Sobotková (Litoměřice), 
Roman Manda (Havířov), 
Kristýna Dušková (Litomyšl), 
Hana Lišková (Litomyšl),
Věra Mikulcová (Přerov), 
Lucie Švábová (Praha),
Eliška Votrubcová (Liberec), 
Martin Domkář (Čáslav), 
Tomáš Doležal (lektor).

Navržený program:
- reflektovat připomínky lektorů a vyučujících
- reflektovat zkušenosti z minulých ročníků
- domluvit lektory pro semináře vyučujících i žáků 
- oslovit stávající lektory
- domluvit hodnocení, řazení studentů do kategorií
- organizační podmínky Poemy, formální záležitosti
- změna termínu odevzdání přihlášek (viz aktuální 15. verze Pravidel) 

Skutečný program:

1. Zhodnocení přehlídky v Kroměříži
- Ohlasy na přehlídku jsou pozitivní: výborná organizace, vstřícné 

přijetí, škola působila velmi přátelsky. 
- Hlavní poděkování patří Ivě Kopčilové a Lence Tomm za velmi 

aktivní přístup, moderování, starostlivost o všechno a všechny.

R. Musil
- Líbí se mi, jak lektoři tvůrčím způsobem PP stále proměňují k lepšímu.
- Úžasná byla reakce lektorů improvizace na loňskou kritiku. 
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L. Tomm
(spíše doporučení na základě zkušeností) 

- naplánovat lépe přestávky (delší), 
- velké jmenovky: když (např. při čtení) děti hodnotí, je nutná adresnost, 
- bylo by dobré, kdyby se děti mohly setkat s účinkujícími, aby věděly, 

koho hodnotí, tím pádem by nemusely být obálky (toto setkání může 
proběhnout při střídání dětí).

2. Poděkování Janě Andrejskové 
V červnu 2015 vypracovala na žádost MŠMT Organizační řád Pedagogické 
poemy. Za tento rychlý skutek Janě Andrejskové moc děkujeme. Organizační 
řád najdete na našich stránkách.  

3. Práce s terminologií
R. Musil
Máme pravidla, ve kterých (někdy dlouho) hledáme přesný pojem a ten pak na 
národní přehlídce vůbec nerespektujeme. Tím se dopouštíme zavádění. Je nutné 
pojmy respektovat! Připomeňme si základní pojmy PP. 

Plný název přehlídky
Slovo „Poema“ používáme pouze jako zkratu, ale nedá se používat jako oficiální
název přehlídky. Výbor PP se shodl na názvu, který bude uváděn na všech 
oficiálních dokumentech: Pedagogická poema – 49. ročník národní přehlídky
přednesu, čtení a improvizovaného vyprávění žáků středních 
pedagogických škol a pedagogických lyceí. Dále uvést název hostující školy a 
kalendářní rok – např. Litomyšl 2016. Tento plný název je uvedený v nové verzi
Pravidel PP.   

Pojem „kategorie“
Je paradoxní, že v pravidlech neuvádíme jediné slovo se zněním kategorie, 
přesto je na přehlídce toto slova nejfrekventovanějším (nejen od moderátorů).
V našich pravidlech kategorie neoznačuje NIC!

Připomenutí pojmů v Pravidlech PP: 

DISCIPLÍNY
o Přednes
o Čtení (ani předčítání, ani četba)
o Improvizované vyprávění (tedy ne improvizace)
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CÍLOVÉ SKUPINY
o Děti mateřské školy (uveden věk)
o Žáci I. stupně základní školy (uveden věk)
o Žáci střední školy
o Senioři 

LEKTOŘI (a tedy ne porotci)

GARANTI (v současné době dva)

PÁSMA – toto je nový pojem (uvedený v nové verzi Pravidel PP). Tento pojem 
souvisí s hodnocením žáků.

4. Pedagogická poema Litomyšl 2016
- Termín Poemy (st 2.11. – so 5. 11. 2016)
- Byli nominováni lektoři pro žáky i učitele (v následujících dnech budou 

probíhat jednání o jejich účasti, škola jména před přehlídkou zveřejní na 
webových stránkách)

- Konkretizace požadavků na organizace přehlídky (doprovodný program: 
divadlo, koncert…)

5. Upřesnění jednotlivých položek PP
- Hodnocení (pásma)
- Disciplíny: čtení, přednes, improvizované vyprávění

Podrobněji:

Hodnocení
Na PP v Kroměříži jsme vyhověli požadavku ředitelů pedagogických škol na 
hodnocení žáků a lektoři na základě práce v semináři a vystoupení rozdělili žáky
do tří stupňů umění. Sice jsme vymysleli 3 stupně „uměleckého řemesla“: „učeň
– tovaryš – mistr“, ale tato terminologie se nesetkala s pozitivním hodnocením.
Výbor PP se přiklonil k dělení žáků do tří pásem: zlatého, stříbrného a 
bronzového s tím, že v případě špatného chování a vystoupení žáka mají lektoři 
právo tohoto žáka nezařadit ani do jednoho z výše uvedených pásem.

Domluvili jsme se, že při oceňování nám jde především o:
- dovednost reagovat na připomínky lektorů
- dovednost udržovat kontakt s publikem 
- dovednost sebehodnocení i hodnocení druhých
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Disciplíny

Přednes
Na základě odborných připomínek lektorů je nutné zakázat monolog (na 
divadelní postavě může pracovat divadelník, ale ne žák SPgŠ, není ani herec ani 
divadelní režisér). Uvedeno v nové verzi Pravidel.

Čtení
Je nutné jednat s lektory a přesně domluvit požadavky na tuto disciplínu (kratší 
samostatné texty). Garanti PP a pořadatelé přehlídky v Litomyšli zvolí poradce 
nejpovolanějšího Doc. Jaroslava Provazníka, se kterým budou tuto disciplínu 
konzultovat a požádají ho o spolupráci v roli lektora.

Improvizované vyprávění
Tato disciplína je na ustálené úrovni, naplňuje pedagogický rámec. Směřujeme 
k příběhové improvizaci. Studenti se méně předváděli (tím se méně ztrapnili).
Metodický list po drobné úpravě necháme na webu Poemy.

6. Úprava pravidel PP 
Veškeré změny byly zapsány do Pravidel PP. Tak vznikla již 15. verze Pravidel 
PP, kterou naleznete na tomto webu hned na dvou místech: O Poemě – Pravidla
a Litomyšl 2016. 
   
7. Poděkování hostitelské škole 
Závěrem jsme poděkovali SOŠPg v Nové Pace, konkrétně řediteli Mgr. Pavlu 
Matějovskému a Mgr. Šárce Horákové za skvělé podmínky pro jednání výboru 
PP. A Šárce Horákové ještě za pozvání na večerní divadelní představení, ve 
kterém účinkovala.

8. Přání organizátorům PP 2016 
Vzkaz pro SPgŠ v Litomyšli: Těšíme se! 

                                                                                       Zapsala Šárka Horáková
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