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Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro financování 
 

Místo konání: Malá zasedací místnost na MěÚ v Havlíčkově Brodě  

Datum konání: 9. ledna 2020 od 14:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Tematické celky 

 Realizované aktivity 

 Připravované aktivity 

 Sdílení a příklady dobré praxe 

 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) 

1. Úvodní slovo, cíle projektu 

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

ve 14:00 hodin na MěÚ v Havlíčkově Brodě.  

 

2. Tematické celky 

Paní Kovářová seznamuje zúčastněné s programem PS.  

Členové PS procházeli 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. Členové se shodli, že lze objevit zdroje pro financování 

malých projektů pro školy, či projekty ve spolupráci s obcí/městem, NNO apod.  

 

3. Realizované aktivity 

http://www.donorsforum.cz/
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Zástupce realizačního týmu seznamuje členy PS s realizovanými aktivitami od podzimních měsíců 

2019 do současnosti. K realizovaným akcím je předloženo vyúčtování, které si členové PS prochází a 

řeší finanční náročnost.  

Členům PS je dále představen výhled aktivit do celého roku 2020. Zástupci se doptávají na specifikace 

jednotlivých seminářů a workshopů, včetně finanční náročnosti. Poté bez připomínek souhlasí 

s financováním těchto aktivit. Přehled plánovaných aktivit je rozesílán do území zapojeným 

subjektům vždy s dostatečnou časovou rezervou (min. 3 týdny dopředu).  

Další výhled bude představen v březnu 2020 na dalším zasedání PS.  

Zástupci realizačního týmu předkládají členům PS dotazníky, které rozdávají účastníkům seminářů po 

akci. Vyplněné dotazníky členové PS prochází, a vzhledem k časté pozitivní zpětné vazbě, nemají 

žádné výhrady.  

4. Připravované aktivity 

 Miroslav Hubatka – Seminář na Krizový management (11.2.2020, 13:00 – 18:00) 

 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) 

 Jiří Halda - Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠ (25.5.2020, na 8 hodin) 

 Aktivní učitel  (lektor Lukáš Herman) – 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 kranice (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 (11.11.2020, na 8 hodin) 

 Zdeněk Martínek – seminář Diagnóza spratek (7.12.2020) 

Výše uvedený výhled PS pro financování schvaluje.  

5. Sdílení a příklady dobré praxe  

Zástupci MAP v kraji Vysočina sdílejí příklady dobré praxe na úrovni koordinace pod projektem SRP 

(poslední setkání 9. září v Bystřici nad Pernštejnem). Sdílení příkladů dobré praxe probíhá i na úrovni 

NS MAS ČR v rámci zastoupení MAS v pracovních skupinách.  

 

6. Diskuse a závěr 
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Zástupci realizačního týmu poděkovali za podnětnou diskusi s ostatními členy. 

 

V Havlíčkově Brodě dne 9. ledna 2020. 

 

Zapsala: Karolína Kovářová  

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


