
 

Podpora vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008981 

Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro financování 
 

Místo konání: Zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 25. 8. 2021, od 16:00 hodin 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu 

 Plánování implementačních aktivit na rok 2022, nové termíny seminářů 

 Zhodnocení realizovaných aktivit 

 Dotazování, diskuze 

 Závěr 

Stálí členové pracovní skupiny:  

 Bohuslava Vondrušová 

 Jan Mikeš 

 Petra Vondrová 

 Jaroslava Chládová 

 Vlastimil Špatenka 

 

 

1. Úvodní slovo 

Paní Krupičková zahájila a přivítala přítomné na zasedání pracovní skupiny pro financování v 16:00 

hodin v zasedací místnosti na MěÚ ve Světlé nad Sázavou. 

 

2. Aktuální informace o projektu 

Nikola Krupičková v úvodu setkání zrekapituloval informace o projektu Místní akční plány vzdělávání 

II pro ORP Světlá nad Sázavou. Sdělila, že navazující projekt MAP III je touto dobou v přípravné fázi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Podpora vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008981 

3. Plánování implementačních aktivit na rok 2022, nové termíny seminářů 

V této části setkání byli účastníci seznámeni s plánovanými aktivitami pro školní rok 2021/22. Jejich 

výčet zatím není tak bohatý, jako tomu bylo v předchozích obdobích, ale z důvodu pandemie 

koronaviru nechce RT plánovat aktivity dlouho dopředu. Na tomto tvrzení se RT shodlo i s členy PS. Ti 

potvrdili, že v současné situaci je ředitelé škol mnohdy neradi pouštějí na tyto akce mimo školu.  

Slečna Krupičková představila přítomným přehled vzdělávacích aktivit na září – prosinec 2021: 

- Feuverstein (Jak naučit žáky myslet a učit se) 

- Lucie Pavlicová (Cyklus logopedických workshopů) 

- Linda Hrubá (Kdo uteče, vyhraje!) 

- Robert Čapek (Učitel a rodič: spolupráce, vedení třídní schůzky a komunikace s rodiči) 

- Zdeněk Souček (Setkání ředitelů a zřizovatelů) 

- Kateřina Herciková (Arteterapie pro děti) 

- Marie Kupčáková (Inspirace do hodin geometrie)  

- Pavel Zeman a Radka Šlegrová (Novinky v právních předpisech) 

 

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 Krupičková 

vyzvala k diskuzi.  

Z diskuze vzešel požadavek na školení ohledně změn v RVP. Realizační tým přislíbil zajištění semináře 

na toto téma v příštím roce. Jelikož většina škol bude tyto změny na svých školách řešit až na další 

školní rok, z toho důvodu by bylo školení vhodně realizovat až na jaře 2022. 

 

4. Zhodnocení realizovaných aktivit 

 

5. Dotazování, diskuze 

Diskuze členů s Realizačním týmem probíhala během celého setkání. 

 

6. Závěr 

Závěrem slečna Krupičková všem přítomným poděkovala za podnětnou diskuzi a pozvala je na další 

setkání, které se uskuteční koncem letošního roku.   

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 25. 8. 2021 

 

Zapsala: Lucie Šulcová 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


