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Pedagogická poema 2021 BRNO 

2. informační dopis pro školy 
 

Vážené paní ředitelky a ředitelé, vážené kolegyně a kolegové, 
s radostí vás chceme ujistit o tom, že letošní Pedagogická poema v Brně se za příznivé 
epidemiologické situace bude konat, a to v již avizovaném termínu ve dnech 8. - 11. listopadu 2021 
(pondělí - čtvrtek). Vzhledem k aktuální situaci Vás prosíme o potvrzení vaší účasti na přehlídce. Prosím, 
dejte nám obratem vědět, zda na přehlídku přijedete, a to na emailovou adresu novakova@cmgp.cz. 
Dejte nám prosím vědět i v případě vaší neúčasti - a to nejpozději do 15. září 2021.   

 
Pro připomenutí rekapitulujeme podrobnější informace o přehlídce z 1. informačního dopisu, který jste 
obdrželi v červnu 2021:  

Cílovými skupinami pro letošní rok jsou:  

1. Děti mateřské školy (věk 5 - 7 let)  

2. Žáci střední školy (1. - 2. ročník).  

Uzávěrka přihlášek na národní přehlídku je 15. října 2021.   
Účastnický poplatek činí 1500,- Kč.   
 

Pedagogická poema je přehlídka zaměřená na individuální posun žáků v dovednostech přednesu, čtení 
a improvizovaného vyprávění. Práce v seminářích podle jednotlivých disciplín přehlídky pod vedením 
odborných lektorů je hlavním smyslem přehlídky.  
 

Souběžně budou probíhat odborné semináře pro pedagogy zaměřené na rozvíjení kompetencí a 
dovedností v oblasti dramatické výchovy a českého jazyka. Konkrétní nabídku seminářů pro pedagogy 
obdržíte ve 3. informačním dopise v říjnu. 
 

Vystoupení jednotlivých disciplín (přednes, čtení, improvizované vyprávění) se budou  odehrávat ve velkém 
sále Hvězdárny a planetária Brno (https://www.hvezdarna.cz/). Semináře budou probíhat v 
budově  Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické Brno (Lerchova 63, 
https://www.cmgp.cz), ubytování pro účastníky je zajištěno na internátu SŠ informatiky,  poštovnictví a 
finančnictví Brno, Čichnova 23. (https://www.cichnovabrno.cz/domov mladeze).  
 

Je důležité reflektovat přehlídku bezprostředně po skončení a získat od pedagogů a lektorů zpětnou vazbu 
k jejímu průběhu, i s ohledem na její poslání a další vývoj, proto chceme zdůraznit, že Pedagogická poema 
končí ve čtvrtek 11. listopadu závěrečnou ranní schůzkou lektorů, pedagogů a garantů.  
 

Aktuální informace o přípravě přehlídky budeme postupně přidávat i na webové stránky  Pedagogické 
poemy https://pedagogickapoema.cz/ a facebookové stránky  Pedagogické poemy 2021.   
 

Organizační zajištění:  

Mgr. Mgr. Bc. Jitka Nováková: novakova@cmgp.cz, tel.: 603 831 735.  Prosíme o upřesnění počtu 
účastníků za vaši školu do 15. září 2021 na tuto  adresu.   
Programové zajištění:  

MgA. Eva Davidová, PhD.: davidova@cmgp.cz, tel.: 724104178. 
 

Věříme, že na přehlídku přijedete a těšíme se na setkání s vámi i s vašimi žáky.  
Přeji vám pozitivně naladěný a úspěšný start do nového školního roku,  
za celý organizační tým pedagogů zdraví 

Mgr. MgA. et MgA. Štěpán Policer 
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