MAP Trutnovsko
Setkání ředitelů
ZŠ a MŠ Pilníkov, 7. 12. 2016, od 13:00
Program:
1. Úvodní slovo ředitelky a starosty,
2. MAP Trutnovsko:
 stav projektu v našem území,
 řešení společných témat – školení, služby, exkurze,
 příští setkání,
3. výměna zkušeností – prezentace a prohlídka ZŠ a MŠ.
1. Úvodní slovo ředitelky a starosty
J. Balcar, manažer projektu, zahájil jednání a přivítal přítomné. Následně předal slovo
hostitelům – starostovi Pilníkova Miroslavu Klapkovi, jenž pozdravil přítomné, a ředitelce ZŠ a
MŠ Pilníkov Iloně Skořepové, která krátce představila školu. Žáci ZŠ si připravili hudební
vystoupení a ukázky chemických experimentů. Prezenční listina z jednání je přílohou č. 1
tohoto zápisu.








2. MAP Trutnovsko
stav projektu v našem území
14. 9. byl na MMR odevzdán Strategický rámec MAP Trutnovsko (na webu MMR je ke
zhlédnutí)
http://www.kjh.cz/dokumenty/strateg_ramec_map_trutnovsko_140916.pdf.
V polovině března bude možné jej aktualizovat – zařadit další plánované projekty, i mimo
IROP tak, aby bylo možné vydávat jejich soulad s MAP. V první polovině roku 2017 bude
probíhat sestavení akčního plánu a následně i realizace společných témat.
řešení společných témat – školení, služby, exkurze
Pí Stierandová ze Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků podala
zúčastněným informaci o kurzech, které oni nabízejí, např. školení pro DVVP (více na
www.cvkhk.cz).
Byl rozeslán mail s tabulkou pro zaznamenání společných témat – e-mailem byly posbírány
náměty ze čtyř škol. Po jejich prezentaci byli zástupci škol na setkání rozděleni do dvou
pracovních skupin, které se zabývaly debatou nad společnými tématy. Obě skupiny
prezentovaly svá témata a proběhla společná debata, jejíž výstup byl zaznamenán a bude
s ním dále pracováno. Jako první aktivita byla vybrána exkurze - podrobnosti: místo v rámci
Královéhradeckého kraje, termín – čtvrtek 30. 3. sraz v 13.00 na určeném místě, do pátku
31. 3. do odpoledne, doprava vlastní, sraz na místě. Přítomní se shodli, že každý účastník se
bude podílet finančně na akci. Pro přípravu programu společné aktivity byl zvolen tým: M.
Švorcová (ZŠ a MŠ Hajnice), R. Šolcová (ZŠ a MŠ Batňovice) a J. Balcar (ZŠ a MŠ Havlovice).

3. Výměna zkušeností – prezentace a prohlídka školy
Proběhla ukázka školních aktivit (chemické pokusy a hudební vystoupení) a krátká prezentace
činnosti školy. Poté následovala komentované prohlídka školy a jejího zázemí.
Zapsala: Kateřina Valdová
Dne 7. 12. 2016

