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Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro financování 
 

Místo konání: Zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 31. října 2019 od 13:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

 

Program: 

 Úvodní slovo, cíle projektu  

 Tematické celky 

 Realizované a připravované aktivity 

 Sdílení a příklady dobré praxe 

 Vystoupení speciálního hosta – Mgr. Zuzana Pavelcová  

 Diskuze a závěr 

 

Stálí členi: 

 Bohuslava Vondrušová 

 Jan Mikeš 

 Petra Vondrová 

 Jaroslava Chládová 

 Vlastimil Špatenka 

 

1. Úvodní slovo, cíle projektu 

Paní Klára Urbanová Baumová zahájila a přivítala přítomné na zasedání pracovní skupiny pro 

financování v 13:00 hodin na MěÚ ve Světlé nad Sázavou.  

 

2. Tematické celky 

Paní Urbanová seznamuje zúčastněné s reformou financování regionálního školství, která proběhne 

v nadcházejícím roce. Při této příležitosti paní Urbanová pozvala všechny zúčastněné na 

připravovanou přednášku, která proběhne 20. listopadu 2019 pod vedením pana Mgr. Pavla Zemana 

na téma „Reforma financování“. Většina přítomných projevila zájem o tuto akci. Dále paní Urbanová 

zmínila informaci ohledně připravované vlně Šablony III, která bude vyhlášena začátkem příštího 

roku.   
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3. Realizované aktivity a připravované aktivity  

 Chaloupky Horní Krupá – seminář Polytechnického vzdělávání v MŠ (11. 9. 2019)  

 Workshop řemeslných dovedností (podzim 2019 – aktuálně probíhá ) 

 Nina Rutová – seminář na kritické myšlení (20. 9. 2019) 

 Svatava Vyhlídalová – děti s poruchou autistického spektra + aspergerovým syndromem (24. 

9. 2019) 

 Ester Stará – autorské čtení (27. 9. 2019) 

 Iva Svobodová – chemické pokusy (3. 10. 2019) 

 Exkurze Brno ZŠ Staňkova (čtvrtek 10. 10. 2019, cca od 10:00) + Hustopeče (pátek 11. 10.) 

 Michal Žmolík – prevence syndromu vyhoření (17. 10. 2019) 

 Bedřich Musil – mediální gramotnost pro pedagogy (24. 10. 2019) 

K realizovaným akcím je předložen také přehled vyúčtování, které PS prochází a kladně se vyjadřuje 

k finanční náročnosti.  

 

Připravované aktivity 

 Jiří Hruška – Environmentální výchova (4. 11. 2019) 

 Michal Žmolík – Work and life balance (14. 11. 2019) 

 Karel Opravil – Komunikace pro vedoucí pracovníky (19. 11. 2019) 

 Karel Opravil – Psychohygiena učitele (27. 11. 2019) 

 Petra Schwarzová – Specifika práce s nadanými žáky (9. 12. 2019) 

 Horácké divadlo – Přednáška s herci, téma: RÉTORIKA (12. 12. 2019) 

 ÚDIF (Úžasné divadlo fyziky) – Jednou provždy nehoří (17.12.2019) 

 Monika Nevolová – Komunikace se lehkostí/Komunikace bez stresu (27. 1.2020)  

 Malá technická univerzita – (6. 2. 2020) 

 Miroslav Hubatka – Krizový management (11. 2. 2020) 

 Infra – Inovativní metody výuky na základních a středních školách (19. 2. 2020) 

Výše uvedený výhled PS pro financování schvaluje. Další výhled aktivit bude schvalován na dalším 

zasedání PS (za tři měsíce od tohoto setkání).  

 

4. Sdílení a příklady dobré praxe  

Členové PS byli informováni o facebookové stránce MAP Havlíčkobrodsko a Světelsko. Realizační tým 

tuto stránku hojně využívá (jako jeden z hlavních nástrojů propagace a sdílení informací o 

plánovaných akcích). Dále byli účastníci informováni, aby případné akce pořádané pro rodiče a 

veřejnost zveřejňovali na svých školních stránkách.  
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Přítomní členové navrhují uspořádat semináře podporující matematickou gramotnost u dětí školního 

věku. Dále padl návrh na seminář zaměřující se především na konkrétní tipy jak vyvolat v žácích 

radost z matematiky, pan ředitel Vlastimil Špatenka zmiňuje například Mgr. Davida Breberu, který mu 

byl doporučen z Univerzity Pardubice. Realizační tým pana Breberu již oslovil a plánuje seminář na 

leden 2020.  

 

5. Vystoupení speciálního hosta  

Další částí setkání pracovní skupiny bylo vystoupení speciální hosta, konkrétně paní Mgr. Zuzany 

Pavelcové ze společnosti Re-life. Paní Pavelcová je zakladatelka, psycholožka a lektorka přednášející 

na téma digitálních technologií působící na děti.  

Téma pro pracovní skupinu bylo „Výchova dětí v éře digitálních technologií“. Paní Pavelcová 

představila především, jakým způsobem mohou digitální technologie ovlivnit děti školního věku a jak 

je s nimi naučit zdravě pracovat, tak aby se nejednalo o tzv. nadužívání. Zmínila také různé formy 

kyberšikany a jak děti před tímto typem šikany varovat.  Lektorka přítomné seznámila s tím, jak se 

může změnit zdravotní, ale i fyzický stav dítěte pokud budou často využívat digitálních technologií 

(například telefon, počítač). V neposlední řadě také jim představila brožurku s názvem „RAKETA“ – 

digitální svět, která je dostupná v knihovnách a může pomoci nejen pedagogům, ale i rodičům ve 

výchově dětí školního věku.  

 

6.  Diskuse a závěr 

Zástupci MAS poděkovali za podnětnou diskusi a rozloučili se s přítomnými. 

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 31. října 2019. 

 

Zapsala: Tereza Chalupová 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


