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Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro financování 
 

Místo konání: Zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 17. června 2020 od 16:00 hodin 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu, realizované aktivity  

 Zhodnocení situace v době nouzového stavu 

 Připravované aktivity, dotazování, diskuze 

 Závěr 

 

Stálí členové pracovní skupiny:  

 Bohuslava Vondrušová 

 Jan Mikeš 

 Petra Vondrová 

 Jaroslava Chládová 

 Vlastimil Špatenka 

 

1. Úvodní slovo 

Na úvod setkání slečna Tereza Chalupová přivítala přítomné na zasedání pracovní skupiny pro 

financování v 16:00 hodin na MěÚ ve Světlé nad Sázavou.  

 

2. Aktuální informace o projektu, realizované aktivity  

Slečna Chalupová nejprve přítomným sdělila hlavní body programu setkání a shrnula realizované 

aktivity za předchozí půlrok. Zmínila, že z důvodu nařízení vlády a uzavření škol se museli veškeré 

naplánované aktivity na jako 2020 zrušit a přesunout na náhradní termíny. Přítomní členové dostali 

podklady s náhradními termíny seminářů. Stejně tak dostali přehled seminářů již naplánovaných na 

podzim 2020. Dále přítomní členové hodnotili, zda jsou tyto aktivity, workshopy finančně přijatelné.  

Členové PS neshledali žádný nedostatek a s jednotlivými částkami za vzdělávací aktivity souhlasí.  

Zároveň slečna Chalupová zhodnotila přítomným seminář, který se uskutečnil v době nouzového 

stavu, a to online seminář na téma „Opatření ve školách po dobu uzavření škol z důvodu nákazy 

koronavirem“ s lektorkou Mgr. Marikou Kropíkovou. Online seminář se uskutečnil dne 16. 4. 2020 a 

probíhal přes platformu Skype. Paní Kropíkovou připojeným pedagogům představila veškerá opatření 

chodu školy v době nouzového stavu a jak postupovat z právního hlediska.  
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3. Zhodnocení situace v době nouzového stavu 

V této části semináře měli přítomní možnost se vyjádřit k situaci ohledně koronaviru a s tím 

související zavření škol a školských zařízení. Pedagogové zmiňovali, že situaci se snažili podchytit od 

začátku a snažili se žákům co nejvhodněji nahradit výuku formou online výuky.  

 

4. Připravované aktivity, dotazování, diskuze  

Zástupci MAP v kraji Vysočina se i v rámci nouzového stavu zúčastnili setkání, tentokrát online přes 

platformu Teams a sdíleli příklady dobře i špatně praxe pod projektem SRP. Získané informace 

zástupci RT předali také členům PS. Kromě nejrůznějších tipů jak zpestřit výuku a jak zapojit například 

deskové hry do hodin matematiky přicházeli zástupci MAP v kraji Vysočina se zajímavými projekty, 

které realizují na svých územích. Například na popud nouzového stavu a online výuky je možné také 

zapojit aktivnější žáky do online čtení pro ostatní žáky, pokud to je v kompetenci žáků, je čtení možné 

i v anglickém jazyce. Dále byl členům PS představen materiál, také získaný z online setkání zástupců 

MAP v kraji Vysočina a jedná se o manuál koučování pro ředitele. Tento manuál by měl pomoci 

ředitelům škol a školských zařízení vytvořit příznivé podmínky pro pedagogy v rámci jejich činnosti ve 

škole.  

V následující části slečna Chalupová vy představila přítomným přehled vzdělávacích aktivit na září a 

říjen 2020: 

- Dana Svobodová – Žák s potřebou podpůrných opatření (11. 9. 2020) 

- Lukáš Heřman – Matematická gramotnost tipy a triky (23. 9. 2020) 

- Nina Rutová – Čtenářské dílny (23. 9. 2020) 

- Lenka Bínová – I naše děti potřebují hranice (24. 9. 2020) 

- Jiří Halda – Talent a jeho základní atributy (9. 10. 2020) 

- Leona Mechůrová – Formativní hodnocení v práci učitele (15. 10. 2020) 

- Zuzana Pavelová – Lateralita v životě dítěte a její vliv na školní úspěšnost (20. 10. 2020) 

- Martina Václavíková – Rozvoj finanční gramotnosti (22. 10. 2020) 

- Marie Kupčáková – Inspirace do hodin geometrie (27. 10. 2020) 

Přítomní členové zhodnotili výčet aktivit jako vyhovující a shodli se na názoru, že výběr školení je 

rozmanitý a je vhodný pro všechny typy pedagogů z ORP Světlá nad Sázavou. Poté slečna Chalupová 

vyzvala k diskuzi.  

 

5. Závěr 

Slečna Chalupová a ostatní zástupci RT poděkovali přítomným za podnětnou diskuzi a rozloučili se se 

členy pracovní skupiny. Zároveň je také pozvali na další setkání, které se uskuteční koncem října.  

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 17. června 2020. 

 

Zapsala: Nikola Krupičková 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


