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Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro financování 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost na MěÚ v Havlíčkově Brodě  

Datum konání: 8. prosince 2020 od 16:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu, realizované aktivity, nové termíny seminářů 

 Plánování implementačních aktivit na rok 2021 

 Zhodnocení realizovaných aktivit 

 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 

Zasedání zahájila slečna Tereza Chalupová, která přivítala všechny přítomné. Setkání se konalo od 

16:00 na MěÚ v Havlíčkově Brodě za dodržení všech aktuálních protiepidemiologických nařízení.  

Hlavním cílem setkání bylo především zhodnocení uplynulého roku a v neposlední řadě, bylo cílem 

naplánovat nové aktivity a schválit je z hlediska financí.   
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2. Aktuální informace o projektu, realizované aktivity, nové termíny seminářů 

Od minulého setkání v červnu proběhly tyto semináře - Žák s potřebou podpůrných opatření 

(podpůrná opatření 1. stupně), Matematická gramotnosti tipy a triky,  Talent a jeho základní atributy, 

Inovativní metody výuky cizích jazyků na ZŠ,  Agrese a agresivita (Diagnóza spratek), Novely právních 

předpisů od 1. 1. 2021. Některý semináře proběhly prezenčně a některé byly realizovány 

prostřednictvím online platforem.  Vzhledem k situaci, která nastala v tomto roce, bylo mnoho aktivit 

přesunuto na nové termíny.  

 

3. Plánování implementačních aktivit na rok 2021 

Slečna Chalupová předložila členům pracovní skupiny plánovaný harmonogram aktivit na nový rok 

2021  včetně cen za jednotlivé semináře.  Všichni přítomní členové schválili naplánované aktivity. 

Aktivity plánované na nový rok se zaměřují na různá témata. Členové PS byli nadšeni z plánovaného 

seminář pro rodiče a veřejnost na téma Vliv funkční/nefunkční rodiny na vznik závislosti a ze 

semináře pro pedagogy na téma Rizikové chování dětí a mládeže. Shodli se na tom, že sociálně - 

patologické jevy jsou dlouhodobým problémem ve společnosti.  

 

4. Zhodnocení realizovaných aktivit 

Realizační tým předložil členům hodnotící dotazníky z realizovaných aktivit. Společně zhodnotili 

jednotlivé semináře.  Na jejichž základě diskutovali o tom, jaké další aktivity by se mohli realizovat.  

 

 

5. Dotazování a diskuze 

Účastníci  se doptávali v průběhu setkání. V závěru již nikdo neměl další dotazy.  

 

6. Závěr 

Zástupci realizačního týmu poděkovali přítomným členům za účast. Další setkání je naplánováno na 

únor. Jedná se však o předběžný termín, vzhledem k situaci. 
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V Havlíčkově Brodě dne 8. prosince 2020 

 

Zapsala: Nikola Krupičková  

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


