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Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro financování 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost na MěÚ v Havlíčkově Brodě  

Datum konání: 18. června 2020 od 16:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu, realizované aktivity  

 Zhodnocení výuky v době uzavření škol, distanční výuka, sdílení zkušeností 

 Připravované aktivity, dotazování, diskuze 

 Závěr 

Stálí členi: 

 Jaroslava Janů (ředitelka ZŠ Přibyslav) 

 Miloš Fikar (ředitel ZŠ a MŠ Wolkerova) 

 Luboš Pospíchal (starosta obce Okrouhlice)  

 Jana Králová (odbor sociálních věcí a školství) 

 Veronika Prchalová (ředitelka ZŠ Štáflova)  

 Kateřina Klementová (ředitelka MŠ Přibyslav) 

 

1. Úvodní slovo 

Slečna Nikola Krupičková přivítala přítomné členy a zahájila zasedání Pracovní skupiny pro 

Financování v 16:00 hodin na MěÚ v Havlíčkově Brodě. Cílem Pracovní skupiny financování bylo 

seznámit členy PS s realizovanými, plánovanými aktivitami a v hlavním bloku zhodnocení situace ve 

školách, která byla ovlivněná epidemií koronaviru.   

 

2. Aktuální informace o projektu 

Na začátek připomněla slečna Nikola Krupičková základní informace o projektu, harmonogram 

projektu a cíle pracovní skupiny.  Informovali členy o aktuálním dění v projektu, kdy jim byly 

představeny náhradní termíny nerealizovaných implementačních aktivit.  
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Předběžně byli členové seznámeni s plány na příští školní rok. Přesnější a propracovanější plán se 

však bude řešit na další pracovní skupině, která proběhne v říjnu 2020 již konkrétními částkami za 

lektory/školení.  

RT opět informoval o možnosti zapojení se do projektu SYPO (systematická podpora pro všechny 

ředitele a učitele). Na této platformě probíhali a stále probíhají velmi zajímavé webináře na podporu 

pedagogů, kteří potřebují poradit nebo chtějí získat inspiraci na  distanční výuky včetně dalších tipů.  

Nalezeme zde také blog projektu SYPO, kde jsou sdíleny zkušenosti pedagogů zapojených v 

kabinetech. Ti sdílí své problémy se kterými se setkali nebo jaké způsoby výuky se jim osvědčili a 

chtějí jej přiblížit i ostatním.  

 

5. Zhodnocení výuky v době uzavření škol, distanční výuka, sdílení zkušeností 

Přítomní pedagogové sdíleli své zkušenosti, které nabrali během doby uzavření škol. Paní ředitelka 

Prchalová si nejprve vzala slovo a snažila se zhodnotit nepříjemnou situaci, se kterou se v minulých 

měsících museli potýkat. Vyptávala se ostatních, jak konkrétní situace řešili a tím se rozproudila 

diskuse o výukových materiálech, které vytvořilo Ministerstvo školství.   

V rámci pracovní skupiny financování začal RT spolupracovat s panem Ing. Mgr. Petr Liškou na tvorbě 

výukových materiálů na téma Finanční gramotnost. Na příštím setkání bude již členům PS předložen 

hrubý návrh. Ti budou moci tyto materiály připomínkovat.   

 

Plánované semináře:  

11. 9. 2020 – Žák s potřebou podpůrných opatření – podpůrná opatření 1. Stupně (Dana Svobodová)  

25. 9. 2020 (SEMINÁŘ PRO RODIČE A VEŘEJNOST) – I naše děti potřebují hranice (Lenka Bínová) 

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

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

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

3. 11. 2020 - Dvojjazyčné vystoupení (Divadelní centrum Zlín) 

4. 11. 2020  - Školní zralost dítěte (Hana Otevřelová) 

24. 11. 2020 – Potenciál sebepoznání (Marek Pavlík) 

7. 12. 2020 –  Diagnóza spratek (Zdeněk Martínek) 
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6. Diskuse a závěr 

Zástupci realizačního týmu poděkovali za podnětnou diskusi s ostatními členy. 

 

V Havlíčkově Brodě dne 5. března 2020 

 

Zapsala: Tereza Chalupová  

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


