ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO FINANCOVÁNÍ
Datum a čas konání: 5. listopadu 2019, 16:00
Místo konání: přednášková místnost jičínského zámku, Valdštejnovo nám. 1
Přítomni: dle prezenční listiny, 7 členů PS, 2 pracovníci MAP

Zápis:
Program jednání:
1. Zahájení setkání
2. Návrhy na aktivity od koordinátorů plánování škol a jejich možnosti financování
3. Grantové výzvy Královéhradecký kraj pro oblast vzdělávání
4. Diskuze
5. Zakončení

1. Zahájení setkání
Setkání zahájila vedoucí skupiny J. Knapová. Pokračovala prezentací seznamu vzdělávacích
akcí a náklady na jejich uspořádání, které doposud proběhly v roce 2019 v rámci MAP II (viz.
příloha).

2. Návrhy na aktivity od koordinátorů plánování škol a jejich možnosti
financování
Členové PS diskutovali nad návrhem vzdělávacích akcí, které by naplnili požadované aktivity
od koordinátorů plánování škol.
K. Kabelková - nabídka tříhodinového bloku PhDr. L. Pekařové dne 17. 2. 2020, 11-14 hod.
Prezentace nabízených témat
Vítězné téma: Komunikace ve školství
D. Jung: navrhuje téma - rodič, žák, škola.
Následné sdílení pozitivních zkušeností s lektory a semináři.
 J. Knapová – doporučuje Marka Hermana, pedagoga a lektora z Olomouce
Lze uspořádat přednášku dopoledne pro pedagogy a odpoledne pro veřejnost.
Úkol: J. Jirásko, p. Hermana zkontaktuje a dá vědět L. Veselé
Termín: do 15. 11. 2019



PhDr. Jan Svoboda z Ostravy, psycholog
Úkol: J. Jirásko p. Svobodu zkontaktuje a dá vědět L. Veselé
Termín: do 15. 11. 2019



Mgr. Robert Čapek, lektor, výukové metody
Úkol: J. Jirásko p. Čapka zkontaktuje a dá vědět L. Veselé
Termín: do 15. 11. 2019



Nabídka seminářů od M. Sehnalové z jičínské knihovny.
Je požadavek, aby byly zapojeny i jiné knihovny (Sobotka, Lázně Bělohrad).



M. Štálová – vyjadřuje poptávku „Supervize pro ředitele“ – vzdělávací kurz.
Ostatní tuto poptávku velmi podporují.



Koučink Akademie, Horní Libchavy
Téma: Kurz Ředitel koučem
Úkol: K. Kabelková prověří termíny, předběžně víkend



B. Kalátová Lisá - EDULAB – vyhledat vhodné téma pro pedagogy, proběhlo by v
týdnu
Úkoly: J. Jirásko
Termín: do 31. 12. 2019



Téma: „externí supervizor“ – sdílený pro více škol
Školy běžně nemají na tuto službu finanční prostředky, ale byl by velmi zapotřebí!
M. Štálová, M. Neuffusová - doporučují na základě osobní zkušenosti p. Plačka ze
SEMIRAMIS z.ú., Nymburk.
Úkol: M. Neuffusová promluví s p. Plačkem, zkusí domluvit, jak by mohla být
spolupráce nastavena
Termín: do 30. 11. 2019

3. Grantové výzvy Královéhradecký kraj pro oblast vzdělávání
M. Štálová z tohoto grantu čerpá. Není to tak složité.
Členové PS oceňují informaci o grantu.
K. Kabelková – grant z národních zdrojů – přírodní zahrady
Téma dotace na plavání.

4. Diskuze
Diskuze k tématu sledování dotací apod. Ředitelé nejsou schopni vše obsáhnout. Uvítali by
pomoc s administrací grantů, projektů, výzev apod.
Sdílený projektový manažer financovaný z MAP?
Téma projektový manažer. Tady mohou podporu poskytnout místní akční skupiny (MAS).

5. Zakončení
Další schůzka se uskuteční dne 3. 12. 2019.
Zapsala: Lenka Veselá, DiS.
V Jičíně 5. 11. 2019

