MAP Trutnovsko
Setkání ředitelů
ZŠ Horní Maršov, DOTEK Horní Maršov, 14. 9. 2016, od 13:00
Program:
12:50 – 13:00 – prezence účastníků v ZŠ Horní Maršov
13:00 – 13:10 – úvodní slovo ředitelky a starosty
13:10 – 14:15 – MAP Trutnovsko – stav projektu v našem území
- prezentace Strategického rámce MAP Trutnovsko
- řešení společných témat – školení, služby, exkurze
- příští setkání – workshop neformálního a zájmového vzdělávání
- informace o aktuálních dotačních možnostech v IROP
14:15 – 14:45 – prohlídka MŠ a ZŠ a prostor střediska SEVER ve škole
14:45 – přesun do areálu SEVER Horní Maršov – Domu obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK
– prohlídka rekonstruované barokní fary a renesančního kostela, prezentace výukových
programů

1. Prezence účastníků, úvodní slovo ředitelky a starosty
J. Balcar, manažer projektu, zahájil jednání a přivítal přítomné. Následně předal slovo hostitelům
– starostovi Horního Maršova, jenž pozdravil přítomné, a ředitelce ZŠ Horní Maršov, která
krátce představila školu, kde se jednání koná.
Prezenční listina z jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

2. MAP Trutnovsko – stav projektu v našem území
J. Balcar dále představil program jednání i realizační tým projektu. Rovněž zopakoval www
stránky projektu a kontakty na členy projektového týmu. Poté předal slovo T. Mečířovi.
- prezentace Strategického rámce MAP Trutnovsko
T. Mečíř stručně představil Strategický rámec MAP Trutnovsko, který byl zúčastněným
v předstihu zaslán ke studiu. Krátce popsal jednotlivé části Strategického rámce – vizi, popis
zapojení aktérů, seznam projektových záměrů atd.
Připomínky, jež byly projektovému týmu doručeny do dne předcházejícího dni jednání, byly již
částečně zapracovány. T. Mečíř dále nabídl prostor pro úpravy a připomínky během jednání,
případně krátce po něm.
Promítnuty byly i priority v jednotlivých bodech. Ke každému stanovenému cíli byla zpracována
tabulka, co je obsahem cíle a jaká je návaznost na stanovená opatření.

MAP Trutnovsko
T. Mečíř také přiblížil význam seznamu projektových záměrů. Ty nejsou zcela závazné, jejich
parametry se budou moci průběžně měnit. Stěžejní je však odkaz na správnou klíčovou
kompetenci.
Finální verze Strategického rámce MAP Trutnovsko bude zveřejněna na webu a rozeslána
mailem. Ve čtvrtek 15. září bude Strategický rámec odeslán na RSK a následně na MMR ČR.
- řešení společných témat – školení, služby, exkurze
J. Balcar nastínil možnosti náplně dalších setkání. V rámci projektu je možné uspořádat různá
tematická školení pro ředitele i učitele, naplánovat exkurzi po regionu i mimo něj.
T. Mečíř krátce představil webový portál fungující jako komunikační platforma pro subjekty
působící v oblasti školství.
- příští setkání – workshop neformálního a zájmového vzdělávání
J. Balcar navrhl termín příštího setkání na 7. prosince. Místem konání by měla být ZŠ a MŠ
Pilníkov. S navrženým termínem přítomní souhlasili.
Rovněž nabídl, že by součástí příštího setkání mohlo být představení některých subjektů
z oblasti neformálního vzdělávání.
- informace o aktuálních dotačních možnostech v IROP
T. Mečíř informoval o aktuální výzvě v IROP, která je zaměřena na stavební úpravy v kombinaci
s možností dovybavení. Zároveň však upozornil na problém – podmínku bezbariérovosti, již je
třeba naplnit pro úspěšnou realizaci projektu.

3. Prohlídka MŠ a ZŠ a prostor střediska SEVER ve škole
Po oficiální části následovala exkurze po ZŠ Horní Maršov a neformální diskuze.

4. Prohlídka areálu SEVER Horní Maršov
V závěru setkání proběhla prohlídka rekonstruované barokní fary a renesančního kostela.
Rovněž byly prezentovány zdejší výukové programy jako ukázka dobré praxe.

Zapsala: Radka Jansová
Dne 14. 9. 2016

