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Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro financování 
 

Místo konání: Malá zasedací místnost na MěÚ v Havlíčkově Brodě  

Datum konání: 24. srpna 2021 od 15:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo, cíle projektu 

 Informace o projektu 

 Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

 Tematické celky a zaměření skupiny 

 Připravované aktivity, dotazovaní, 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, cíle projektu 

Slečna Tereza Chalupová zahájila a přivítala přítomné na zasedání Pracovní skupiny pro Financování 

v 15:00 hodin na MěÚ v Havlíčkově Brodě.  V úvodu proběhla diskuze hodnotící návrat děti do škol a 

distanční výuku.  

 

2. Informace o projektu 

V úvodu RT informoval o proběhlých aktivitách, které v posledním roce proběhly především online 

formou. Realizační tým také informoval pedagogy o realizaci Středního článku vzdělávání, který je 

podpůrným a koordinačním nástrojem pro jednotlivé školy. Jedním z hlavních cílů, je snížení 

administrativní zátěže vedoucích pracovníků. Přítomní se doptávali na konkrétní cíle a způsob 
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podpory škol v rámci tohoto projektu.  Většina ze zúčastněných však přistupuje k Střednímu článku 

vzdělávání spíše pasivně.  

 

3. Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

Členové pracovní skupiny byli informování o aktuálním stavu regionální učebnice Havlíčkobrodska a 

Světelska. Učebnice vzniká ve spolupráci s Muzeem Vysočiny v Havlíčkově Brodě. V současné chvíli 

probíhají poslední textové korektury a grafické úpravy. Koncem letošního roku by učebnice měla být 

finálně hotová. V rámci PS byla diskutována finanční náročnost celé učebnice. Pedagogy především 

zajímaly náklady na tisk nebo jednotková cena učebnice. RT bude v nejbližší době poptávat tiskařské 

firmy a dělat tak cenový průzkum trhu. Pedagogové se shodli, že do každé větší školy by bylo ideální 

pořídit cca 30 ks. Do škol kde probíhá výuka více ročníků paralelně, je potřeba výtisků více a do 

malotřídních škol postačí 10 výtisků.  Pracovní skupina vznesla návrh na školení týkající se novely 

k aktualizaci RVP. RT přislíbil udělat průzkum a zjistit možnosti realizace této aktivity. Dalším 

diskutovaným nápadem bylo uspořádání společného neformálního setkání, které by bylo doplněno 

workshopy a vzdělávacími semináře. Pedagogové cítí potřebu sdílení svých zkušeností navzájem 

v jiném než školním prostředí.  Jedním z dalších projektů, který PS navrhla je školení od organizace 

Progress Rescue (Zvládání mimořádných událostí). V minulosti byla tato aktivita v rámci projektu 

Místní akční plány vzdělávání již realizována a všichni účastníci ji zpětně hodnotili velmi kladně. A to 

jak pedagogové, tak žáci. Vzhledem k finanční náročnosti by tato aktivita proběhla spíše koncem 

projektu dle finančních možností.  

 

4. Tematické celky a zaměření skupiny 

Pracovní skupina financování především řeší finanční stránku a snaží se nacházet další způsoby 

financování aktivit.  

 

 

5. Připravované aktivity, dotazování, diskuze 

Na nový školní rok je plánováno mnoho zajímavých aktivit. Viz přiložený plakát aktivit.  

Za pozornost určitě stojí setkání ředitelů škol a zřizovatelů, na kterém vystoupí PaedDr. Zdeněk 

Souček s tématem „Dobrá spolupráce ředitele školy se zřizovatelem“.  
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6. Diskuse a závěr 

Zástupci realizačního týmu poděkovali za účast a podnětnou diskusi s ostatními členy. Další setkání je 

plánováno na listopad 2021.  

 

V Havlíčkově Brodě dne 24. srpna 2021. 

 

Zapsala: Nikola Krupičková  

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


