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Zápis z jednání pracovní skupiny pro financování 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ll. Vysokomýtsko 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009710 

 
 

Místo konání: online prostřednictvím emailové komunikace 
Datum a čas: květen 2020 
Přítomni: dle prezenční listiny – viz příloha zápisu 
Setkání: 8. 
Zápis: 
 
Za RT pracovali Veronika Pažinová a Petra Čejková. 
 
Z důvodu koronavirové epidemie bylo nutné řešit 8. setkání pracovní skupiny Financování 
formou online setkání. Na základě dohody RT a členů pracovní skupiny byla volena 
komunikace prostřednictvím emailové korespondence. 
 
Nejdůležitějším úkolem PS Financování bylo zhodnocení výstupů SWOT analýz z ostatních 
pracovních skupin. Veronika Pažinová členům PS tyto výstupy zaslala k připomínkování a 
k doplnění. Členové s výstupy souhlasili a neměli žádné připomínky. Výstupy může RT doplnit 
do Dokumentu MAP. Jakmile bude Dokument MAP kompletně zaktualizovaný bude členům 
pracovní skupiny zaslán k nahlédnutí a k případnému připomínkování. Následně bude zaslán 
také členům Řídícího výboru a na setkání Řídícího výboru, které je naplánované na úterý 9. 6. 
2020 schválen. 
 
 
RT informoval členy pracovní skupiny o svých činnostech v době koronavirové epidemie: 

• do škol a školek v našem území jsme rozeslaly dotazníky s navrhovanými aktivitami na 
školní rok 2020/2021 

• domlouváme termíny vzdělávacích aktivit na příští školní rok 
• dokončujeme aktualizaci Dokumentu MAP 
• v měsíci červnu se musí sejít Řídící výbor - stanovily jsme termín 9. 6. 2020 - podle 

toho jak se bude celá situace ohledně koronaviru vyvíjet, tak se rozhodne, zda se ŘV 
uskuteční osobně nebo online 

• ředitelům MŠ a ZŠ jsme poskytly možnost online setkání, které by mohlo vést k 
výměně zkušeností, ale o takové setkání nebyl zájem 
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• s ohledem na časové zatížení pedagogů jsme se nedaly cestou pořádání mnoha online 
vzdělávacích aktivit. Máme za sebou tři webináře, na kterých byla účast v rozmezí 10 - 
25 posluchačů 

 
Další, v pořadí již 9. setkání pracovní skupiny financování se uskuteční na podzim 2020. RT 
předpokládá v říjnu. 
 

Zapsal: Veronika Pažinová, koordinátorka MAP 

 

 

 

 
 


