
 

 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny financování 

konaného dne 11. 10. 2019  

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II 

Místo konání: Zasedací místnost MAS Hlinecko, Máchova 1121, Hlinsko 539 01 

Čas konání: 8:00 – 9:00 hodin 

Přítomni: 2 (dle prezenční listiny) 

 

Navržený program: 

1. Diskuse o možnostech realizace aktivit spolupráce a implementace MAP a jejich financování  

2. Diskuse připravované evaluační zprávy, analytické části a vyhodnocení akčního plánu 2019 

3. Různé 

 

1. Diskuse o možnostech realizace aktivit spolupráce a implementace MAP a jejich 

financování 

Lenka Šustrová, vedoucí projektová manažerka MAP ORP Hlinsko II, přivítala přítomné a informovala 

je o jednotlivých bodech programu. Dále byly zhodnoceny aktivity, které v MAP II do této doby 

proběhly. Dále byly diskutovány aktivity spolupráce, o které byl identifikován zájem během diskuse 

v regionu: 

• setkání s odborníkem na téma třídnická hodina, 

• navázání spolupráce s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice, která by 

vedla k popularizaci přírodních věd pro žáky, 

• setkání s odborníkem na téma šikana, 

• ukázka nových deskových her pro učitele a žáky, 

• setkání s odborníkem na téma logopedie, 

• setkání s odborníkem na téma přírodní vědy, 

• setkání s odborníkem na téma besídka pro děti a žáky, 

• organizace scénického čtení Listování, 

• setkání s odborníkem na téma jak vychovávat děti, 

• podpora polytechniky – stavebnice Teifoc, 

• podpora polytechniky – 3D tisk. 

Následně proběhla diskuse ohledně námětů a výběrů vhodných odborníků a financování zajištění 

setkání.  

Následně byly diskutovány implementační aktivity MAP II, které vzešly na základě projednávání 

v regionu, které jsou v regionu žádoucí a které je možné v rámci projektu realizovat: 

• rodilý mluvčí cizích jazyků ve výuce ZŠ (angličtina, němčina, ruština), 

• rozšiřování klubů robotiky v ZŠ, 



 

 

• představení přírodních věd a chemických pokusů pro MŠ, 

• stavebnice elektrických obvodů pro MŠ, 

• logopedické hrátky v MŠ, 

• podpora polytechnického vzdělávání v ZŠ i MŠ, 

• regionálně zaměřené vzdělávání prostřednictvím místních odborníků v ZŠ i MŠ, 

• podpora 3D tisku v ZŠ i MŠ. 

Následně proběhla diskuse ohledně námětů a výběrů vhodných lektorů a financování zajištění 

implementace MAP.  

Iva Groulíková, koordinační manažerka, byla pověřena k zajištění lektorů a odborníků, informování škol 

v regionu o plánovaných aktivitách MAP II a dalším činnostem souvisejícím se zajištěním setkání. 

 

2. Diskuse připravované evaluační zprávy, analytické části a vyhodnocení akčního plánu 

2019 

Dalším bodem bylo představení a připomínkování připravované evaluační zprávy, analytické 

části a vyhodnocení akčního plánu 2019.  

Lenka Šustrová byla pověřena zapracování připomínek a úpravě dokumentů. 

 

3. Různé 

Soňa Hermanová, členka pracovní skupiny, navrhla, že školy málo využívají bezplatné programy pro 

výuku přírodních věd, soutěže a málo vyučují zábavnou formou. Navrhla, že další setkání pracovní 

skupiny by mohlo být zaměřena na toto téma. 

Iva Groulíková, koordinační manažerka, byla pověřena, aby kontaktovala učitele přírodních věd na 

základních školách a zorganizovala další setkání. 

Úkoly vyplývající ze setkání  

• Zajištění lektorů a odborníků, informování škol v regionu o plánovaných aktivitách MAP II a 

dalším činnostem souvisejícím se zajištěním setkání – Iva Groulíková, DiS. – koordinátorka 

projektu 

• Zajistit nákup pomůcek k zajištění implementace MAP II – Ing. Lenka Šustrová – projektová 

manažerka 

• Zapracování připomínek a úpravě dokumentů - Ing. Lenka Šustrová – projektová manažerka 

• Naplánovat a připravit celý program členové pracovní skupiny – Mgr. Soňa Hermanová, 

Ph.D. 

• Kontaktovat učitele přírodních věd na základních školách a organizace dalšího setkání PS  

 – Iva Groulíková, DiS. – koordinátorka projektu 

 

Další setkání Pracovní skupiny financování bylo naplánováno na 7. 11. 2019. 

Zapsala dne 14. 10. 2020: Lenka Šustrová 


