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Zápis ze zasedání pracovní skupiny 

 PS pro financování 
 

Místo konání: MěÚ Havlíčkův Brod – velká zasedací místnost 

Datum konání: 23. srpna 2022 od 16:30 

Seznam účastníků: viz příloha 
 

 

 

Stálí členi pracovní skupiny:  

 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)  

 Veronika Dobrovolná (učitelka MŠ Přibyslav) 

 

 

Program:  

 Úvodní slovo  

 Aktuální informace o projektu  

 Hodnocení projektu, shrnutí 

 Informace o navazujícím projektu 

 Diskuze, dotazy 
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 Úvodní slovo 

 
Závěrečné setkání pracovaní skupiny pro financování uvedla slečna Tereza Chalupová. Poděkovala 

přítomným za dosavadní působení v projektu a začala rekapitulovat, což bylo hlavním tématem 

tohoto setkání.  

 

 Aktuální informace o projektu, Hodnocení projektu, shrnutí 

 
Nejprve slečna Chalupová informovala přítomné o realizovaných aktivitách v rámci projektu. 

Připomněla aktivity, které se podařily a které se s úspěchem příliš nesetkaly. Dále seznámila přítomné 

se s veškerou aktualizovanou dokumentací MAP a poskytla možnost nahlédnout do všech 

zpracovaných podkladů týkající se implementace. Pracovní skupina pro financování se podílela 

především na plánování aktivit a diskutovala ceny realizovaných aktivit. PS financování byla 

v průběhu projektu ve spojení s ostatními členy PS. Vhodnou formou setkávání byla společná setkání 

všech pracovních skupin, kde docházelo k přínosným diskusím. Téměř všichni členové mají zájem i  

nadále v projektu pokračovat. Pouze pan Fikar již nechce být z důvodu velkého pracovního vytížení 

členem žádné PS. Realizační tým navrhuje, aby se novým členem stal zástupce Národního 

pedagogického institutu, který může pedagogům přinášet zajímavé informace o možnostech jiné 

formy financování některých aktivit pro školská zařízení. Přítomní setkávání pracovní skupiny 

hodnotili jako přínosné a inspirující. Díky setkání s ostatními pedagogy získali především nové 

informace, jiný pohled na různou problematiku nebo mohli konzultovat aktuální témata týkající se 

školství.  

 

 Informace o navazujícím projektu 

 

Od 1. 9. 2022 bude realizován nový navazující projekt MAP III. Slečna Chalupová seznámila přítomné 

se základními principy a cíli projektu a upozornila na změny, které jsou mezi současným realizovaným 

projektem a navazujícím. Pedagogové byli rádi, že budou zachovány pracovní skupiny a i nadále bude 

probíhat sdílení příkladů dobré praxe. Zároveň je mrzí, že v navazujícím projektu nebude možnost 

realizace implementačních aktivit.  
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Diskuze, dotazy 

Dotazy probíhaly v průběhu setkání. Na závěr již žádné dotazy nebyly.  

 

 Závěr 

Účastníci poděkovali RT za organizaci a snahu při realizaci projektu.  

 

 

V Havlíčkově Brodě dne 23. srpna 2022 

Zapsala: Eliška Matulová 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 

 


