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Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro financování 
 

Místo konání: Malá zasedací místnost na MěÚ v Havlíčkově Brodě  

Datum konání: 5. března 2020 od 15:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu  

 Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

 Tematické celky 

 Host: Ing. Mgr. Petr Liška – autor hry „Cesta životem“ 

 Připravované aktivity dotazování, diskuze 

 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) 

Cílem Pracovní skupiny financování bylo seznámit členy PS s realizovanými, plánovanými aktivitami a 

získání zpětné vazby za již proběhlé akce.  Na druhou část zasedání pozval realizační tým autora 

ekonomické hry Ing. Mgr. Petra Lišku.  

1. Úvodní slovo 

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

v 15:00 hodin na MěÚ v Havlíčkově Brodě.  

 

2. Aktuální informace o projektu 

Paní Tereza Chalupová připomněla základní informace o projektu, harmonogram projektu a cíle 

pracovní skupiny.  
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3. Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

Členové realizačního týmu představili členům pracovní skupiny realizované aktivity, byly předloženy 

také hodnotící dotazníky z realizovaných akcí.  K realizovaným akcím bylo předloženo vyúčtování, 

které si členové PS měli možnost projít a zhodnotit finanční náročnost. Po diskusi jednohlasně vše 

schválili. Další zasedání pracovní skupiny je plánováno na začátek června.  

4. Tematické celky 

Zástupci realizačního týmu informovali členy o projektu SYPO (systematická podpora pro všechny 

učitele a ředitele) do které ho se mohou zapojit. Jedná se o metodické kabinety, které slouží 

především k předávání zkušeností, sdílení inspirace mezi pedagogickými pracovníky nebo podporou 

začínajících pedagogů.  

 

5. Host: Ing. Mgr. Petr Liška – autor hry „Cesta životem“ 

V rámci zasedání pracovní skupiny financování pozval RT tvůrce ekonomické hry pana Ing. Mgr. Petra 

Lišku. Ten členům PS představil hru, kterou vytvořil v rámci své diplomové práce. Jedná se o hru 

zaměřenou na finanční gramotnost a je určena žákům 2. stupně ZŠ a studentům středních škol. Hra 

se zabývá problematikou trhu, kde se snaží na praktických příkladech ukázat pozitiva a negativa 

podnikání a zaměstnání.  

V první části pan Liška hru představil, vysvětlil pravidla a zmínil úskalí, které mohou během hry 

nastat. Ve druhé části si pedagogové hru mohli zahrát a na závěr proběhla diskuze. Pedagogové se 

shodli, že hra je velmi praktická a pro žáky přínosná. Po zhodnocení finanční stránky pedagogové 

projevili zájem o koupi hry do škol.  

Ke hře je také akreditovaný kurz DVPP s 4 hodinovou dotací, který je vhodný pro pedagogy 

matematiky, financí nebo občanské nauky.  

 

6. Připravované aktivity, dotazování, diskuze 

Členové RT informovali členy PS o plánovaných aktivitách na rok 2020: 

Plánované aktivity:  

 Seminář "Jak naučit žáky myslet a učit se“ od: FEUERSTEIN, lektoři  Petr Jíša a David 

Schicker (9. 4. 2020, na 8 hodin) 

 Lenka Bínová – seminář pro pedagogy - Psychomotorický vývoj dítěte ve 2 letech věku (29. 4. 

2020, od 14:00, na 2 – 3 hodiny)  

 Dana Svobodová - Psychomotorické a pohybové didaktické hry - pro MŠ, ZŠ, zájmové 

vzdělávání (5. 5. 2020, na 8 hodin) 
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 Jiří Halda - Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠ (25 .5 .2020, na 8 hodin) 

 Aktivní učitel (lektor Lukáš Heřman) – seminář Matematická gramotnost - Tipy a triky pro 

učitele matematiky (23. 9. 2020, od 14:00 – 18:00, na 4 hodiny) 

 Lenka Bínová – seminář pro rodiče – I naše děti potřebují hranice (24. 9. 2020, 16:00 – 18:00) 

 Jiří Halda – seminář Talent a jeho základní atributy (9. 10. 2020, na 8 hodin) 

 Formativní hodnocení v práci učitele – lektor Leona Mechůrová (15. 10. 2020, na 8 hodin)  

 Martina Václavíková – seminář Rozvoj finanční gramotnosti (22. 10. 2020) 

 Infra – seminář Inovativní metody výuky cizích jazyků na ZŠ – lektor Lukáš Heřman (11. 11. 

2020, na 8 hodin) 

 Zdeněk Martínek – seminář Diagnóza spratek (7. 12. 2020) 

Výše uvedený výhled PS pro financování schvaluje.  

 

6. Diskuse a závěr 

Zástupci realizačního týmu poděkovali za podnětnou diskusi s ostatními členy. 

 

V Havlíčkově Brodě dne 5. března 2020 

 

Zapsala: Nikola Krupičková  

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


