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Zápis ze 7. setkání PS pro financování 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

Pracovní skupina:    PS pro financování  

Datum jednání:        18. 2. 2020 od 14:00 hod. 

Místo jednání:          Zasedací místnost Krček, Městský úřad Žďár nad Sázavou 

Přítomni:                   Ing. Josef Klement, Ing. Radka Hudečková, Ph.D., Mgr. Veronika Klimešová,  
                                    Ing. Drahomíra Doležalová, Mgr. Jan Hladík, Mgr. Miroslav Kadlec, Ing. Dominika  
                                    Paulová 
Omluven:                  PaedDr. Zdeněk Fňukal 
 

Vypracoval:               Ing. Dominika Paulová 

 

Téma:  Setkání PS pro financování     
 
Program: 
1. Úvodní slovo 
2. Informace o aktuálním dění v projektu MAP II ORP Žďár nad Sázavou 
3. Finanční gramotnost na 2. stupni 
4. Diskuze nad výstupy ze setkání PS z pohledu financování 
5. Příspěvky jednotlivých členů PS 
6. Různé 
7. Diskuze a závěr 
 
 
1. Úvodní slovo 
Vedoucí pracovní skupiny přivítala všechny přítomné na 5. setkání PS pro financování a omluvila 
dlouhodobou nepřítomnost PaedDr. Zdeňka Fňukala.  
 
 
2. Informace o aktuálním dění 
Ing. Radka Hudečková seznámila členy PS s realizovanými aktivitami: 

- „Víkend plný seminářů“ – 14. – 15. února 2020 v hotelu Přibyslav v Přibyslavi – celkový ohlas 
byl pozitivní. 

Připravované aktivity: 
- pokračování keramického kursu „ Za krásou keramiky“ (březen + duben 2020) – úroveň pro 

pokročilé, pro pokračovatele z předchozích keramických workshopů, ale i pro nové zájemce, 
Mgr. Alena Kuncová, keramická dílna v ZŠ a MŠ Polnička 

- Exkurze do modrotiskové dílny Danzinger v Olešnici - 19. 3., pro pedagogy MŠ a ZŠ 
- Workshop Programování 3D tisku – 4 x 2 hod (1., 8., 15. a 22. 4. 2020) pro pedagogy ZŠ, Mgr. 

Václav Černík, v novém vzdělávacím centru „Vodárna“ 
- úniková hra Fakescape – pro žáky 2. stupně ZŠ, zabere 1 vyučovací hodinu 

(www.fakescape.cz)  

http://www.fakescape.cz/
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- 17. 4. 2020 bude realizován workshop „ Každé dítě má na něco talent, jen objevit na co...“ 
s Mgr. Jiřím Haldou, pro rodiče, pedagogy MŠ a ZŠ, pro odbornou veřejnost 

- Kulatý stůl – asistent pedagoga x pedagog na 2. stupni – pro ředitele, 2. polovina dubna 2020 
 

 
3. Finanční gramotnost na 2. stupni 
Členové PS se shodli na náplni a rozsahu projektové aktivity „ Finanční gramotnost do života“ na 2. 
stupni ZŠ. Cílem je seznámit žáky se základními pojmy rodinného rozpočtu, bankovními i 
nebankovními společnostmi, přehledem bankovních produktů vč. hypoték. Dále by žáci (rozděleni do 
menších skupin) měli umět na jednoduchém příkladu sestavit rozpočet rodiny a popsat výsledek.    
Rozsah aktivity max. 3 vyučovací hodiny. Realizace květen, červen 2020 dle zájmu škol.  
 
 
4. Diskuze   
Věcná diskuse probíhala na téma „ Pojďte s námi tvořit “ – modrotisková dílna, kterou připravuje PS 
pro polytechniku. Jedná se o sady pro žáky, kdy si bude moci každá škola vybrat z 3 možných sad, 
kterou by ve své škole vyzkoušela a následně na Dni Žďáru prezentovala své výrobky. 
Na výběr je sada materiálu na modrotisk, parafínové svíčky a bylinná mýdla. 
Cena sady na techniku modrotisku vychází cca na 670 Kč pro ZŠ (2. stupeň) a 600 Kč pro MŠ a ZŠ (1. 
stupeň). Sady na zbývající 2 techniky budou o něco levnější.    
 
PS pro financování doporučuje 3 vybrané sady do každé zapojené školy.  
   
 
5. Různé 
Termín následujícího 8. setkání PS – 19. května 2020 od 14:00 v zasedací místnosti Krček na MěÚ ve 
Žďáře nad Sázavou. 

 
 


