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Jednání pracovní skupiny Ředitelé škol 

zápis č. 7 

zasedací místnost MAS KJH, o.p.s., 24. 2. 2021, od 14:00 

 

 

 

Program: 

1. Aktivity PS ŘŠ a MAP Trutnovsko II 

2. MAP Trutnovsko III 

3. Výjezd ředitelů škol do Dobříše 4. – 6. 5. 2022 

4. Výjezd místních lídrů vzdělávání z území ORP Trutnov 

5. Diskuze a různé 

 

 

1. Aktivity PS ŘŠ a MAP Trutnovsko II  

• Petr Záliš, manažer projektu MAP Trutnovsko II, zrekapituloval: 

- uskutečněné aktivity PS ředitelé škol 

- proběhlé aktivity MAP Trutnovsko II komplexně k aktuálnímu datu a akce plánované 

 

 

2. MAP Trutnovsko III  

• členové PS byli informováni o podání žádosti MAP III, který je navazujícím projektem na MAP 

II v trvání 11 měsíců (leden až listopad 2023) 

• nebude implementační, ale přechodový s přípravou na MAP IV 

• opět bude zapojeno všech 46 škol 

• žádost prošla formálním hodnocením 

 

 

3. Výjezd ředitelů škol do Dobříše 4. – 6. 5. 2022 

• změna termínu 8. výjezdního jednání ředitelů: 

- původní 20. – 22. 4. 2022  

- aktuální 4. - 6. 5. 2022 

• plánovaná návštěva Staré Hutě (K. Čapek, F. Peroutka), ZŠ Malešice atd. 

- upřesněný finální program bude ředitelům škol včas zaslán 

 

 

4. Výjezd místních lídrů vzdělávání z území ORP Trutnov 

• původně plánovaný letní výjezd místních lídrů do rumunského Banátu bude odložen na 

základě vyhodnocení aktuální bezpečnostní situace ve střední a východní Evropě  

• možná alternace výjezdu místních lídrů – návštěva MAS Orlicko, obec Červená Voda a okolí 
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5. Diskuze a různé 

• členové PS ředitelé škol byli informování o proběhlém setkání MAP Trutnovsko, 

Královédvorsko a Vrchlabsko (23. 2. 2022), kde se mimo jiné jednalo o oslovení škol z celého 

okresu a následném jednání se školami, cílem a snahou je: 

- zjistit od škol, jaké největší problémy řeší 

- výstupem k řešení budou vygenerované nejdůležitější problémy  

- na setkání realizátorů tří MAP se určilo setkání na 11. 5. 2022, místo: MÚ Trutnov 

- termín přítomné členky PS připomínkují – v tomto termínu jsou zápisy do MŠ (1. – 15. 5. 

2022) 

• J. Nývltová, ředitelka Gymnázia a SOU Úpice, chválí akce Studentského parlamentu MAS KJH 

na jejich škole 

• nabídnuta možnost spolupráce MAP s Gymnáziem a SOU Úpice 

• proběhla diskuze ke všem bodům programu 

 

 

Další jednání PS Ředitelé škol bude na výjezdním jednání ředitelů škol v Dobříši (4. – 6. 5. 2022). 

 

Prezenční listina je příloha č. 1 tohoto zápisu. 

 

 

Zapsala: Barbora Procházková 

Dne 24. 02. 2022 


