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Zápis z jednání o PP v Nové Pace dne 1. – 2. února 2017 

 

ÚČASTNÍCI (psáno bez titulů) 

Alena Skuhrovcová (Most), Eliška Votrubová (Liberec), Hana Patrasová (Prachatice), Iva 

Kopčilová (Kroměříž), Jitka Blažková (Most), Kristýna Dušková (Litomyšl), Lada Vrbková 

(Znojmo), Lenka Sobotková (Litoměřice), Roman Manda (Havířov – Prostřední Suchá), 

Roman Musil (Beroun), Martin Domkář (Čáslav), Šárka Horáková (Nová Paka), Tomáš 

Doležal (lektor). 

 

PROGRAM 

1. Zhodnocení přehlídky v Litomyšli, poděkování organizátorům 

2. Školní kola PP 

3. Úprava pravidel disciplíny čtení 

4. První informace od organizátorů PP 2017 v Mostě 

5. Návrh na výběr lektorů dílen pro žáky (PP 2017 – Most) 

6. Návrh na výběr lektorů seminářů pro učitele (PP 2017 – Most)   

7. Seminář o současné dětské literatuře 

8. Poděkování hostitelské škole  

9. Přání organizátorům PP 2017 

 

PODROBNĚ 

1. Zhodnocení přehlídky v Litomyšli, poděkování organizátorům 

Ohlasy na přehlídku v Litomyšli jsou velmi pozitivní: výborná organizace, inspirující 

semináře pro učitele (objevem byla např. lektorka Hana Švejdová, která má zájem dále 

spolupracovat se SPgŠ), „kabelkový“ formát tištěného programu přehlídky, barevné proužky 

na osvědčeních, označující dosažené pásmo, výborný pěvecký sbor. Kladně hodnoceno bylo 

také vystoupení všech tří dílen v závěru přehlídky. Lidé zvenčí si mohli udělat přibližnou 

představu o tom, jak se v jednotlivých dílnách pracovalo. 

Hodnocení žáků probíhalo tak, že žáci byli lektory zařazováni do tří pásem (zlaté, stříbrné, 

bronzové) jednak na základě jejich vystoupení v přehlídce, jednak za jejich práci v dílně. 

Změna termínu PP (středa–sobota) přinesla možnost časově delší práce v dílnách žáků 

(11 x 60 minut) i v seminářích pro učitele (až 9 hodin). Došli jsme k otázce, zda udělat více 

seminářů pro učitele jako „ochutnávku“, nebo zda zorganizovat méně seminářů, avšak 

delších. Došli jsme k závěru, že dáme do nabídky 1 dlouhý seminář a 2 kratší. S lektory 

domluvíme, maximální počet účastníků semináře. 

Oficiální název přehlídky je Pedagogická poema (nikoli zkráceně Poema). Je třeba na to 

pamatovat při přípravě propagačních materiálů PP v následujících letech. 

Organizátoři prosí, zda by školy mohly dodržet termín odesílání přihlášek na PP! Což se při 

PP v Litomyšli opět nepovedlo! 
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Výbor PP poděkoval hlavním organizátorkám Pedagogické poemy 2016 v Litomyšli 

MgA. Kristýně Duškové (přítomné na setkání výboru PP) a RNDr. Haně Liškové a řediteli 

školy Mgr. Stanislavu Leníčkovi. 

 

2. Školní kola PP 

Účastníky jednání výboru zajímalo, jakým způsobem jsou organizována třídní a zejména 

školní kola PP v různých školách. Na rozdíl od národní přehlídky jsou tato kola plně 

v kompetenci ředitelů škol (viz Pravidla přehlídky PP). Členové výboru si nejprve 

vyměňovali zkušenosti, jak probíhají školní kola PP v jejich školách, následně padl návrh, že 

by se na toto téma mohl udělat průzkum ve všech pedagogických školách. Během roku bude 

sestaven dotazník a zaslán do jednotlivých škol. Výbor prosí učitele, kterým se dotazník 

dostane do rukou, aby byli v této věci nápomocni a informovali nás o organizaci školního 

kola PP v jejich škole. Předem děkujeme za spolupráci. 

 

3. Úprava pravidel disciplíny čtení 

Poslední ročník národní přehlídky ukázal, že žáci číst z listu neumí, přičemž umět číst nahlas 

je jedna z dovedností, kterou by měli ovládat absolventi oboru PMP středních pedagogických 

škol. Proto byla navržena následující úprava pravidel disciplíny. 

V dílně: 

- Lektor vybere konkrétní knihu (či knihy), seznámí s ní žáky: seznámí je s autorem 

knihy (či knih) a s jeho poetikou, pro získání znalosti kontextu. Na konkrétním textu 

(nebo textech) přiblíží žákům, jak s textem pracovat (včetně dramaturgické úpravy), 

aby mohl být prezentován formou hlasitého čtení. 

- Den před výstupem (odpoledne) každý žák dostane jiný text z probírané knihy (či 

knih) a samostatně si ho připraví k prezentaci na přehlídku. 

Na přehlídce: 

- Žáci si vloží okopírovaný text se svými poznámkami do knížky, anebo přímo použijí 

knihu se svými poznámkami v ní (záleží na tom, zda lektoři budou mít k dispozici 

dostatečné množství knih) a text cílových posluchačům přečtou. 

Výbor PP probíral také délku textu určeného k hlasitému čtení. Učitelé mají vizuální 

představu o délce textu zhruba na 1 stranu formátu A4 (Times New Roman, velikost písma 

14). 

 

4. První informace od organizátorů PP 2017 v Mostě 

- Termín konání PP v Mostě je 8.–11. listopadu 2017 (středa–sobota).  

- Příjezd dne 8. 11. mezi 8.–12. hod., přivítání účastníků PP ve 14 h., začátek ve 

14.30 h. 

- Ve 13 hod. proběhne schůzka garantů, lektorů a organizačního štábu školy. 

- Odjezd (po ukončení PP) autobusem na nádraží: v sobotu 11. listopadu, v 9.30 h., 

nebo v 10. 30 h. 

- Letos proběhne 10. Pedagogická poema po změně pravidel organizace přehlídky. Bylo 

navrženo, aby organizátoři pozvali pamětníky nové PP – např. Jiřinu Lhotskou, Janu 

Andrejskovou, Věru Vaněrkovou ad. 
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- Organizátoři v Mostě se zřejmě pokusí o zprostředkování setkání žáků se seniory, a to 

proto, aby si žáci měli možnost utvořit jasnější představu o tom, komu budou číst, 

přednášet a pro koho budou improvizovaně vyprávět. Smyslem je vzájemné poznávání 

obou skupin, mezigenerační setkání. 

- Učitelé mohou připravovat žáky na tuto cílovou skupinu již ve svých školách. Tím 

zároveň pomohou mladým lidem objevovat svět seniorů. 

- Tomáš Doležal tlumočil návrh Michaely Puchalkové (oba jsou lektory disciplíny 

improvizované vyprávění), aby disciplína improvizované vyprávění probíhala ve 

spolupráci s hudebníkem (klavíristou). Mostečtí organizátoři se pokusí zajistit 

hudebníka, přičemž žáci budou mít možnost zvolit si, chtějí-li tento klavírní doprovod, 

nebo ne. 

 

5. Návrh na výběr lektorů dílen pro žáky (PP 2017 – Most) 

- Přednes – Jana Trojanová a František Oplatek 

- Čtení – Jiří Zajíček a Hana Franková, nebo Jana Franková, případně Irena Konývková  

- Improvizace – Michaela Puchalková a Tomáš Doležal. 

 

 6. Návrh na výběr lektorů seminářů pro učitele (PP 2017 – Most)   

- Hana Švejdová (práce s dětmi v MŠ) 

- Jana Machalíková (základy hereckého projevu, vstupování do rolí) 

- Divadlo rozmanitostí (jak vést loutku, japonské loutky apod.) 

- Irena Konývková (dramaturgie) 

- Hana Franková (?) 

 

7. Seminář o současné dětské literatuře 

Výbor PP se v Nové Pace zúčastnil dvouhodinového semináře o současné dětské literatuře, 

který vedla vedoucí novopacké městské knihovny paní Stanislava Benešová. Moc jí za 

přínosný seminář děkujeme. 

 

8. Poděkování hostitelské škole 

Výbor poděkoval řediteli SOŠPg v Nové Pace Mgr. Pavlu Matějovskému a Mgr. Šárce 

Horákové za skvělé podmínky pro jednání o PP. 

 

9. Přání organizátorům PP 2017 

Výbor PP drží palce při organizování PP 2017 škole VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ v Mostě.  

Těšíme se! 

 

Zapsali: MgA. Mgr. Roman Manda a Mgr. Roman Musil 

 


