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Zápis z 8. setkání PS pro financování 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

Pracovní skupina:    PS pro financování  

Datum jednání:        9. 6. 2020 od 14:00 hod. 

Místo jednání:          Zasedací místnost Rady Města, 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, Ing. Mgr. Petr Liška 
 

Vypracoval:               Ing. Dominika Paulová 

 

Téma:  Setkání PS pro financování     
 
Program: 
1. Úvodní slovo 
2. Informace o aktuálním dění v projektu 
3. Hra na podporu finanční gramotnosti – Cesta životem 
4. Finanční gramotnost na 2. stupni ZŠ 
5. Diskuze nad výstupy ze setkání pracovních skupin z pohledu financování  
6. Různé, diskuze a závěr 
 
 
1. Úvodní slovo 
Vedoucí pracovní skupiny přivítala přítomné a hosta – pana Ing. Mgr. Petra Lišku, autora deskové hry 
Cesta životem (https://www.foxgames.cz/).   
 
2. Informace o aktuálním dění v projektu 
Ing. Radka Hudečková seznámila členy PS s aktivitami, které aktuálně probíhají a budou probíhat 
začátkem školního roku 2020/2021: 

• exkurze do dílny modrotisku rodiny Danzinger (27. 08. 2020) – pro pedagogy MŠ a ZŠ 
• workshop Za krásou keramiky - Mgr. Alena Kuncová (15. 9., 22. 9., 29. 9., 6. 10. 2020) – pro 

pedagogy MŠ a ZŠ 
• workshopy Programování 3D tisku - Mgr. Václav Černík (23. 9. 30. 9., 7. 10., 14. 10. 2020) – 

pro pedagogy ZŠ 
• workshop Dílna čtení v praxi - Mgr. Lucie Topinková (21. 10. 2020) 
• aktualizace Strategického rámce MAP II (září/říjen 2020) 
• Víkend plný seminářů pro pedagogy MŠ (9. 10. – 10. 10. 2020) 
• finanční gramotnost s využitím deskové hry Cesta životem (podzim/zima 2020) 
• úniková hra Fakescape (podzim/zima 2020) 
• nabídka tvůrčí příležitosti Pojďte s námi tvořit (podzim/zima 2020) – pro MŠ i ZŠ, výběr 

z metodik: nepravý modrotisk/ lité svíčky/ bylinná mýdla + poskytnutí sad materiálu pro 
určitý počet žáků 

https://www.foxgames.cz/
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Dále manažerka projektu informovala o aktivitách, které byly na jaře zrušeny z důvodu pandemie 
Covid 19 a přesunuty na rok 2021: 

 30. 04. 2020 seminář Mgr. Jiřího Haldy „Každé dítě má na něco talent, jen objevit na co“ 

 04. 06. 2020 Festival.knihzdar (http://festival.knihzdar.cz/) 
  
3. Hra na podporu FG - desková hra Cesta životem   
Ing. Mgr. Petr Liška představil hru zaměřenou na finanční gramotnost a problematiku trhu práce, 
konkrétně na srovnání podnikání a zaměstnání. Hra byla primárně vytvořena pro výuku na 2. stupni 
ZŠ a na SŠ. Hráči prochází život od školní docházky až po vydělávání peněz. Během hry se musí stále 
rozhodovat (jakého vzdělání chtějí dosáhnout, jakou cestu na trhu práce zvolit, jak uzavřít nejlepší 
obchod,…) a za svá rozhodnutí nést následky. Hra přináší odpovědi i na otázky typu: Jaké jsou výhody 
a nevýhody jednotlivých životních cest? Co můžete čekat od zaměstnání? Máte předpoklady být 
úspěšným podnikatelem? 
 
4. Finanční gramotnost na 2. stupni ZŠ 
Opět se diskutovalo o možnosti finanční gramotnosti zaměřené na 9. ročník, realizace pro letošní rok 
byla zrušena.  
Dále se diskutovalo o možnostech využití hry Cesta životem ve školách v území ORP Žďár nad 
Sázavou. PS pro financování nakonec rozhodla, že na podzim 2020 uspořádáme v rámci projektu 
seminář pro pedagogy občanské výchovy a kariérního poradenství, na kterém si účastníci sami tuto 
hru v roli žáků zahrají. Podle vyhodnocení zpětné vazby na seminář se pak bude zvažovat možnost 
zakoupení her do škol, které projeví zájem. 
 
5. Diskuze nad výstupy ze setkání pracovních skupin z pohledu financování  
13. 5. proběhlo setkání PS pro rozvoj ČG, kterého se účastnila Ing. Doležalová. Na tomto setkání se 
nejvíc diskutovalo o odloženém festivalu knih.   
Další setkání realizovala PS pro rovné příležitosti (18. 5.) za účasti Ing. Paulové. Hlavní náplní byla 
aktualizace priorit a cílů rozvoje vzdělávání v ORP Žďár nad Sázavou a také hodnocení distanční výuky 
v době koronavirové pandemie. 
2. 6. se konalo setkání PS pro rozvoj MG za účasti Mgr. Hladíka. Na setkání byla pozvána Mgr. Ludmila 
Chudobová z Bystřice n/P, která je členkou krajského metodického kabinetu Matematika a její 
aplikace pro oblast Žďársko. Ta kromě náplně kabinetu SYPO prezentovala workshop Propojení ČJ a 
matematiky   
Setkání nepovinné PS pro polytechnické vzdělávání a řemesla bylo odloženo až na podzim stejně jako 
veškeré aktivity vymyšlené v rámci této PS (viz bod 2). 
 
6. Různé, diskuze a závěr 
16. 6. 2020 proběhne 5. jednání Řídícího výboru MAP II, kde budou schvalovány dokumenty Průběžná 
sebehodnotící zpráva projektu za rok 2019, aktualizovaný MAP, Akční plán 2020, Návrh aktualizace 
priorit a cílů rozvoje vzdělávání v území ORP 
 
Termín následujícího 9. setkání PS pro financování – konec září, říjen 2020. 
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