Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro financování
Místo konání: Malá zasedací místnost na MěÚ v Havlíčkově Brodě
Datum konání: 4. června 2019 od 13:00
Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu)

Program:


Úvodní slovo, cíle projektu



Tematické celky



Realizované a připravované aktivity



Sdílení a příklady dobré praxe



Diskuze a 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, cíle projektu
Paní Karolína Kovářová zahájila a přivítala přítomné na zasedání Pracovní skupiny pro Financování
ve 13:00 hodin na MěÚ v Havlíčkově Brodě.

2. Tematické celky
Paní Kovářová seznamuje zúčastněné s Analytickou zprávou o dotacích, fondech a nadacích v ČR.
Zpráva byla vydána projektem SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích) a mapuje
finanční možnosti pro rozvoj vzdělávání v ČR. Na doporučení jednotlivých finančních zdrojů
(strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci
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mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.) mají nyní možnost členové
PS reagovat. Přítomní se shodují, že podněty si připraví do dalšího jednání pracovní skupiny.

3. Realizované a připravované aktivity










Hejného matematika pro 2. Stupeň ZŠ (12.3.)
Rodilý mluvčí pro rozvoj metody CLIL
Přednášky regionální identity – muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Čistá řeka Sázava (1. – 5.4.) + výtvarná soutěž s vernisáží (25.4.)
Autorské čtené Zuzana Pospíšilová (24.4.)
Exkurze SCIO Jihlava (15.5.)
Exkurze ZŠ Waldorfská Pardubice (23.5.)
Progress Rescue (Sady, Wolkerova, Štáflova, Konečná, Lípa, Nuselská, Lipnice nad Sázavou)
Zakoupení cvičebnic na matematiku – Matematická cvičení s diferencovaným zadáním (pro
všechny zapojené školy)

K realizovaným akcím je předloženo vyúčtování, které PS prochází a kladně se vyjadřuje k finanční
náročnosti.















Chaloupky Horní Krupá – seminář Polytechnické vzdělávání v MŠ (11.9.2019, 9:00 – 17:00)
Workshop řemeslných dovedností (cca o půlky září…)
Nina Rutová – seminář na kritické myšlení (20.9.2019)
Svatava Vyhlídalová – děti s poruchou autistického spektra + aspergerovým syndromem
(24.9.2019)
Ester Stará – autorské čtení (27.9.2019)
Iva Svobodová – chemické pokusy (3.10.2019)
Exkurze Brno ZŠ Staňkova (čtvrtek 10.10.2019, cca od 10:00) + Hustopeče (pátek 11.10., cca
od 9:00)
Michal Žmolík – prevence syndromu vyhoření (17.10.2019)
Bedřich Musil – mediální gramotnost pro pedagogy (24.10.2019)
Michal Žmolík – work and life balance (14.11.2019)
Karel Opravil – komunikace pro vedoucí pracovníky (19.11.2019, 13:00-18:00)
Karel Opravil – psychohygiena učitele (27.11.2019, 13:00-18:00)
Petra Schwarzová – Specifika práce s nadanými žáky (9.12. 2019 od 14:00)
Miroslav Hubatka – Seminář na Krizový management (11.2.2020 od 13:00)

Výše uvedený výhled PS pro financování schvaluje. Další výhled bude schvalován na zasedání PS (cca
září 2019).
4. Sdílení a příklady dobré praxe
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Nositelé MAP sdíleli příklady dobré praxe a zkušenosti v květnu 2019 v Havlíčkově Brodě, kde se sešli
zástupci všech MAP II z Vysočiny, zástupce SRP a Kraje Vysočina (KAP a IKAP). Společně byly sdíleny
zkušenosti z realizovaných akcí, jejich finanční a časové náročnosti a spokojenosti zúčastněných.

5. Diskuse a závěr
Zástupci MAS poděkovali za podnětnou diskusi s ostatními členy úvodního zasedání a rozloučili se.

V Havlíčkově Brodě dne 4. června 2019.

Zapsal: Karolína Kovářová
Přílohy k zápisu:


Prezenční listina

Podpora vzdělávání – MAP ORP Havlíčkův Brod II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009029

