ZÁPIS
PRACOVNÍ SKUPINA FINANCOVÁNÍ
ze dne 20.11.2018 od 14 hodin
MěÚ Polička, Palackého nám. 160

Přítomni: viz. prezenční listina
Setkání bylo zahájeno ve 14:00
1) Všem zúčastněným byl ve zkratce představen projekt.
2) Účastníci skupiny vyplnili Souhlas se zveřejněním osobních údajů a osobní dotazník
jako podklad pro DPP.
3) Jako nejvhodnější termín pro organizování pracovních skupin byl navrhnutý čtvrtek
s tím, že každá z pracovních skupin se bude konat v jiném školském zařízení na
Poličsku.
4) Členům pracovních skupin bylo dále nastíněno organizování dalších pracovních
skupin. V každém roce proběhnou čtyři setkání. První setkání bude vždy pracovní.
Budou na něm diskutovány možnosti programu dalších skupin, projednány a
připomínkovány výstupy MAP II. Na druhé a třetí setkání pracovních skupin bude
přizván lídr z Poličska a proběhne diskuze na dané téma. Čtvrté setkání v roce bude
věnováno tématům, která budou diskutována s odborníkem, který bude přizván na
základě zjištěného zájmu z území.
5) Dále byl dohodnut termín konání 2 PS a sice na třetí týden v únoru 2019 (18.22.2.2019)
6) V další části jednání proběhla diskuze nad náměty na dalších PS, jako témata vzešly:
-

Pravomoc ředitele školy ve vztahu k jejímu zřizovateli. Diskuzi na toto téma by uvítali
všichni přítomni zástupci školských zařízení. Vhodnější by bylo seminář organizovat
bez zřizovatele. Semináře tohoto typu realizuje p. Štaudek.

-

Škaloudová – jak správně vést MŠ

-

Změna financování školství

-

Výkaznictví, zejména dětí a žáky se SVP
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-

Grantové možnosti, zejména ty bez spoluúčasti zřizovatele

-

Spisová služba pro ZŠ a MŠ

-

Psaní projektů

-

Semináře vedené p. Pekařovou, p. Opravilem

-

Pro inspiraci uveden seminář – Nakopni svou školu (Litomyšl)

Setkání bylo ukončeno v 15:00
Zápis ze setkání byl zaslán emailem všem zúčastněným.
Zapsala dne: 21.11.2018 Petra Jílková a Jiřina Marečková
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