Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro financování
Místo konání: Zasedací místnost V Rámech – Havlíčkův Brod
Datum konání: 14. listopadu 2018 od 13:00
Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu)
Program:










Úvodní slovo, cíle projektu
Základní informace o projektu
Realizační tým, Pracovní skupiny
Vykazování zapojených zástupců ze škol a zástupců pracovních skupin
Tematické celky a zaměření skupiny
Připravované aktivity v rámci MAP II Havlíčkův Brod, dotazování
Akční plán, Strategický rámec
Aktivity z dalších území (příklady dobré praxe)
Diskuze, závěr







Pan Petr Adam – ředitel ZŠ Přibyslav
Pan Miloš Fikar – ředitel ZŠ Wolkerova
Pan Lubomír Pospíchal – starosta obce Okrouhlice
Paní Jana Králová – Odbor sociálních věcí a školství
Paní Veronika Prchalová – ředitelka ZŠ Štáflova

Stálí členi:

Cílem prvního setkání Pracovní skupiny Financování bylo seznámit členy PS s projektem, náležitostmi
a připravovanými aktivitami.
1. Úvodní slovo, cíle projektu
Paní Jitka Říhová zahájila a přivítala přítomné na Prvním zasedání Pracovní skupiny pro Financování
ve 13:00 hodin.
2. Základní informace o projektu
Paní Jitka Říhová prezentovala základní informace o projektu MAP II pro ORP Havlíčkův Brod.
3. Realizační tým, pracovní skupiny
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Paní Jitka Říhová představila zúčastněným realizační tým a představila jim složení jednotlivých
pracovních skupin.
4. Vykazování zapojených zástupců ze škol a zástupců pracovních skupin
Zapojení zástupců PS na základě DPP, vykazování 1x za 6 měsíců na předepsaný vzor výkazu práce (ze
strany ŘO OP VVV).
5. Tematické celky a zaměření skupiny
PS pro financování bude spojena s plánováním nákladů spojených s financováním aktivit, identifikací
dalších možných finančních zdrojů pro jejich uskutečnění nejen v období realizace projektu, ale
především po skončení dotačního období. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů
(strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci
mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.)
Důležitou sférou, kterou se pracovní skupina může zabývat, je podpora škol v oblasti poradenství a
administrativně správního servisu. Jedná se o právní, správní, personální, finanční, účetní, manažerské
poradenství a možnost pomoci při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Cílem je navrhnout
systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.
6. Připravované aktivity v rámci MAP II Havlíčkův Brod – dotazování – možnosti a náměty
•

Čtenářská gramotnost – zahájení spolupráce s krajskou knihovnou, semináře, autorské čtení,
listování, sběr knih)

•

Využívání IT – IT napříč předměty

•

Regionální identita – spolupráce s muzeem

•

Polytechnika (dílny, kroužky – provazba na kariérový rozvoj)

•

Matematická gramotnost – nové metody, např. ukázky Hejného metody - průřez, pomůcky

•

Jazykové vzdělávání – rodilý mluvčí, tematické akce

•

Kariérové poradenství, včetně např. exkurze do firem, k živnostníkům, spolupráce s učilišti a
středními odbornými školami (souvisí i s polytechnikou)

•

Eko výchova + další (lesní pedagogika, úpravny vod, včelí svět, TEREZA)

•

Vyškolení pro vedení kroužků – např. keramiky, tiskařský …. (na základě preferencí)

•

Exkurze za příklady dobré praxe – na základě preferencí škol

•

Demokratická výchova a výchova k aktivnímu občanství (zvládání mimořádných situací pro
pedagogy, děti/žáky), etická výchova
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•

Pořízení drobných pomůcek – pilotních (sdílených) – pro výuku, spotřebního materiálu….

7. Akční plán, strategický rámec
V nejbližší době bude vyhodnocován akční plán, který byl zpracován pro školní rok 2017/2018.
Strategický rámec byl aktualizován v říjnu. Další aktualizace je možná nejdříve za 6 měsíců.
8. Aktivity z dalších území (příklady dobré praxe)
- stanovení finančních limitů pro aktivity
- marketingové průzkumy na dodavatele, lektory, firmy – pro kontrolu PS
- diskuse nad jednotlivými tématy a formou zajištění (matematická gramotnost, jazyková, čtenářská,
polytechnika….)
- financování aktivit ze šablon, z IKAP a dalších projektů – projednání problematiky dvojího financování
a hlídání souběhu aktivit (čestné prohlášení statutárního zástupce školy)
- zapojení externích odborníků z firem, společností, mistrů ze škol apod.
9. Diskuse, závěr
Zástupce MAS poděkovali za podnětnou diskusi s ostatními členy úvodního zasedání a rozloučili se.
V Havlíčkově Brodě dne 14. listopadu 2018.
Zapsala: Jitka Říhová
Přílohy k zápisu:


Prezenční listina

Zapsala: Jitka Říhová
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