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Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro financování 
 

Místo konání: Zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 29. srpna 2019 od 12:00 

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: 

 Paní Bohuslava Vondrušová 

 Pan Jan Mikeš 

 Paní Petra Vondrová 

 Paní Jaroslava Chládová 

 Pan Vlastimil Špatenka 

 

1. Úvodní slovo, cíle projektu 

Paní Karolína Kovářová zahájila a přivítala přítomné na zasedání Pracovní skupiny pro Financování 

ve 12:00 hodin na MěÚ ve Světlé nad Sázavou.  

 

2. Tematické celky 

Paní Kovářová seznamuje zúčastněné s programem PS, probíhá diskuze o Analytické zprávě o 

dotacích, fondech a nadacích v ČR, která byla vydána projektem SRP a mapuje finanční možnosti pro 

rozvoj vzdělávání v ČR. Se zprávou byli členové PS seznámeni na minulé schůzce a měli možnost si ji 

prostudovat. Probíhá diskuze o možnostech, rozbor doporučení jednotlivých finančních zdrojů 

(strukturální fondy EU – šablonové projekty, místní akční plány vzdělávání, budování kapacit, KPSVL), 

státní rozpočet ČR, Ministerstvo kultury ČR – Knihovna 21. století, rozpočet kraje a krajské dotační 

programy – Naše škola, Naše školka, dohodnuté financování v rámci mikroregionu, rozpočty 

jednotlivých obcí a možné čerpání z národních programů MMR – Podpora rozvoje regionů, rozpočty 

škol, jiné zdroje – podnikatelé, nadace, Erasmus+, programy přeshraniční spolupráce – např. Interreg, 

nadace The Kellner Family Foundation, nadace Unipetrol, nadace Partnerství, nadace Proměny, 

nadace Karla Janečka, nadace České spořitelny, nadace Škola hrou apod.).  

Členové PS mají za úkol do příštího setkání prostudovat stránky http://www.donorsforum.cz/, kde 

jsou vyjmenovány nadace, nadační společnosti, asociace nadací apod., prostřednictvím kterých lze 

hledat nové inovativní možnosti financování projektů do škol, či spoluprací. 

http://www.donorsforum.cz/
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3. Realizované a připravované aktivity 

 Rodilý mluvčí pro rozvoj metody CLIL 

 Přednášky regionální identity – muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 

 Čistá řeka Sázava + výtvarná soutěž s vernisáží 

 Zakoupení cvičebnic na matematiku – Matematická cvičení s diferencovaným zadáním (pro 

všechny zapojené školy) 

 Mikulášský den (rozvoj polytechnických dovedností) 

 Semináře pro seznámení se s Hejného metodou výuky matematiky (matematická gramotnost 

– pedagogové MŠ, 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ) 

 Exkurze do MŠ a SPC v Jihlavě 

 Jarní výtvarné dílny v Městské knihovně v Ledči nad Sázavou 

 Aktivní obrana proti útočníkovi - Progress Rescue 

 Vyjížďka po regionu Světelska 

 Projekt Titanic ve spolupráci s Kulturním centrem KyTiCe Světlá nad Sázavou 

 Výtvarné dílny ve spolupráci s Kulturním centrem KyTiCe Světlá nad Sázavou 

 Autorské čtení Zuzany Pospíšilové 

 Exkurze do Scio školy v Jihlavě 

 Exkurze do Waldorfské školy v Pardubicích 

 Podpora čtenářské gramotnosti u ledečských prvňáčků 

K realizovaným akcím je předloženo vyúčtování, které si členové PS prochází a řeší finanční 

náročnost.  

 Chaloupky Horní Krupá – seminář Polytechnické vzdělávání v MŠ 

 Pavla Koucká – seminář pro rodiče 

 Workshop řemeslných dovedností 

 Nina Rutová – seminář na kritické myšlení  

 Svatava Vyhlídalová – Děti s poruchou autistického spektra + aspergerovým syndromem  

 Ester Stará – Autorské čtení 

 Iva Svobodová – Chemické pokusy  

 Exkurze Brno ZŠ Staňkova + Základní a praktická škola Hustopeče  

 Michal Žmolík – Prevence syndromu vyhoření  

 Bedřich Musil – Mediální gramotnost pro pedagogy  

 Michal Žmolík – Work and life balance  

 Karel Opravil – Komunikace pro vedoucí pracovníky  

 Karel Opravil – Psychohygiena učitele  

 Petra Schwarzová – Specifika práce s nadanými žáky  

 Miroslav Hubatka – Seminář na krizový management  

 Dana Svobodová – Seminář na téma Žák s potřebou podpůrných opatření  

 Seminář Jak naučit žáky myslet a učit se, FEUERSTEIN - lektoři Petr Jíša a David Schicker  

 Lenka Bínová – seminář pro pedagogy Psychomotorický vývoj dítěte ve 2 letech věku  
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 Dana Svobodová - Psychomotorické a pohybové didaktické hry - pro MŠ, ZŠ, zájmové 

vzdělávání  

 Jiří Halda - Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠ 

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

učitele matematiky  

 Lenka Bínová – seminář pro rodiče – I naše děti potřebují hranice  

 Jiří Halda – seminář Talent a jeho základní atributy  

 Zdeněk Martínek – seminář Diagnóza spratek  

 Malá technická univerzita – Úvod do polytechnického vzdělávání  

 Zdeněk Martínek – seminář Agrese a agresivita  

Výše uvedený výhled členové PS pro financování bez námitek schvalují. Další výhled bude schvalován 

na příštím zasedání PS – v říjnu/listopadu 2019. 

PS bude po realizaci aktivit kontrolovat (vyhodnocovat) výstupy v dotaznících se spokojeností aktivit 

od účastníků (hodnotící zpětnovazebné dotazníky). Na příští pracovní skupinu tedy již realizační tým 

tyto vyplněné dotazníky od účastníků seminářů předloží. 

4. Sdílení a příklady dobré praxe  

V srpnu se uskuteční jednání kulatých stolů pro zástupce školských zařízení, zástupce měst a obcí, 

zřizovatele a další, kde proběhne diskuze nad analytickými daty, aktualizace vize vzhledem k území, 

výstupy šetření metodou Delphi a další témata. Zástupci všech MAP II z Vysočiny, zástupce SRP a 

Kraje Vysočina (KAP a IKAP) se sešli v květnu 2019 v Havlíčkově Brodě. Společně sdíleli zkušenosti 

z realizovaných akcí, jejich finanční a časové náročnosti a spokojenosti zúčastněných.  

PS pro financování dostává předloženou aktualizovanou analytickou část MAP, ve které jsou uvedena 

data o vzdělávacích zařízeních v území (kapacity, personální zdroje, financování). Po prostudování 

výstupů z analytických dat se členové PS shodují, že vzhledem k původně nastavené vizi a prioritám 

MAP I, není třeba tyto údaje zatím aktualizovat, neboť jsou stále odpovídající stavu území.  

 

5. Diskuse a závěr 

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

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 29. srpna 2019. 

 

Zapsala: Karolína Kovářová 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


