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Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro financování 
 

Místo konání: Zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 4. března 2020 od 15:00 hodin 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu  

 Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

 Tematické celky a zaměření skupiny  

 Host: Ing. Mgr. Petr Liška – autor hry „Cesta životem“ 

 Připravované aktivity, dotazování, diskuze 

 Závěr 

 

Stálí členi: 

 Bohuslava Vondrušová 

 Jan Mikeš 

 Petra Vondrová 

 Jaroslava Chládová 

 Vlastimil Špatenka 

 

1. Úvodní slovo 

Slečna Tereza Chalupová přivítala přítomné na zasedání pracovní skupiny pro financování v 15:00 

hodin na MěÚ ve Světlé nad Sázavou.  

 

2. Aktuální informace o projektu 

Slečna Chalupová přítomné seznámila s programem pracovní skupiny a představila jim aktuální 

informace o projektu. 

 

3. Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

V úvodu setkání zástupce RT předeslal členům PS realizované aktivity z předchozího období. Členové 

PS dostali vyúčtování realizovaných aktivit a kontrolovali jejich finanční náročnost.  

Dále byl členům předložen přehled naplánovaných aktivit na šk. rok 2020/21 spolu s finanční 

náročností na jednotlivé semináře, workshopy, školení. Členové neshledali žádný nedostatek a 

s částkami za jednotlivé aktivity souhlasí.  

Slečna Chalupová rozdala členům PS dotazníky, které jsou rozdávány účastníkům jednotlivých 

seminářů po jeho skončení, účastníci pak hodnotí kvalitu školení. Členové PS zjistili převážně pozitivní 
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ohlasy na proběhlé aktivity i lektory, včetně podnětů na další semináře a workshopy (ze strany 

účastníků). 

4. Tematické celky a zaměření skupiny  

Zástupci MAP v kraji Vysočina sdílejí příklady dobré praxe pod projektem SRP (poslední setkání 

proběhlo 5. února 2020 ve Velkém Meziříčí). Získané informace ze setkání zástupci RT představili také 

členům PS. Zmínili se například o možnosti zapojení školy, respektive žáků do projektu „Příběhy 

našich sousedů“, který se zaměřuje na alternativní způsoby výuky, kdy se žáci dozvědí mnoho 

informací ze života osobností žijících v bezprostředním okolí, naučí se aktivně zpracovávat získané 

informace a předávat je ostatním (organizace Post Bellum). Projekt je ale poměrně finančně náročný. 

V případě, že bude mít nějaká škola o tento projekt zájem, členové PS navrhují školám pouze 

možnost spolufinancování. 

 

5. Host: Ing. Mgr. Petr Liška – autor hry „Cesta životem“ 

V rámci pracovní skupiny pro financování měli účastníci možnost vyzkoušet si deskovou hru na 

podporu finanční gramotnosti s názvem „CESTA ŽIVOTEM“ pod vedením pana Ing. Petra Lišky, který 

je zároveň i autorem této hry.  

Desková hra je zaměřena na problematiku trhu práce, především tedy na porovnání podnikání vs. 

zaměstnání. Hra je určená pro hráče ve věku od 12 let a ideální počet hráčů je 5-6 žáků (možný počet 

hráčů 2 – 8).  

Účastníci na zasedání si hru měli možnost vyzkoušet a zjistit jestli je vhodná do výuky právě na jejich 

škole/organizaci. Členové PS hru chválili a deskovou hru by doporučili.  

 

6. Připravované aktivity, dotazování a diskuze 

Slečna Chalupová představila výčet seminářů naplánovaných na duben, květen 2020. 

- Čtenářské dílny (7. 4. 2020) 

- Jak naučit žáky myslet a učit se (20. 4. 2020) 

- Nepodceňuj dětské kreslení (21. 4. 2020) 

- Psychomotorický vývoj dítěte ve 2 letech (29. 4. 2020) 

- Psychomotorické a didaktické hry (5. 5. 2020) 

- Aspekty sociální a emoční zralosti (25. 5. 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. 

 

7. Závěr 

Zástupci RT poděkovali za podnětnou diskuzi a rozloučili se se členy pracovní skupiny.  

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 4. března 2020. 

 

Zapsala: Nikola Krupičková 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


