
            
 

Koordinátor projektu: MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

Název projektu: MAP Trutnovsko II 

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009402 

Jednání pracovní skupiny ředitelé škol 

zápis č. 5 

Penzion Stříbrný pramen, Janské Lázně, 4. 6. 2021, od 9:00 

Program: 

1. Rekapitulace činnosti v rámci projektu MAP a plán nejbližších aktivit 

2. Propojení MAP a projektu Šablony pro ZŠ, MŠ, NNO 

3. Informace o plánovaném podzimním výjezdním jednání ředitelů – Safari Park Dvůr Králové 

nad Labem 

4. Náměty na společné aktivity PS 

5. Diskuse a různé 

 

 

1. Rekapitulace činnosti v rámci projektu MAP a plán nejbližších aktivit 

• P. Záliš, manažer projektu MAP Trutnovsko II, zrekapituloval dosavadní činnost projektu a 

seznámil členy PS s plánovanými aktivitami.  

 

2. Propojení MAP a projektu Šablony pro ZŠ, MŠ, NNO 

• pozvaná manažerka projektu – Šablony pro ZŠ, MŠ, NNO – Iva Vašatová, oslovila 

přítomné s možností spolupráce s jmenovaným projektem, co obnáší, podmínky pro 

zapojení škol (např. akce se konají pouze mimo školní činnost atp.) 

• svoji dosavadní činnost a spolupráci se školami poukázala na příkladech – uskutečněných 

akcích škol 

 

3. Informace o plánovaném podzimním výjezdním jednání ředitelů – Safari Park Dvůr 

Králové nad Labem 

• hlavní manažer projektu MAP Trutnovsko II. Jan Balcar dohodl s ředitelem 

královédvorského Safari Parku Přemyslem Rabasem ubytování ředitelů ZŠ a MŠ 

v bungalovech v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem 

• termín výjezdu ředitelů škol do Dvora Králové je 13. – 15. 10. 2021 

• program s časovým harmonogramem bude upřesněn v oficiální pozvánce 

 

4. Náměty na společné aktivity PS 

• přítomní ředitelé škol (členové PS ŘŠ) zformulovali potřeby škol, ze kterých vzešly návrhy 

na další aktivity pro druhé pololetí roku 2021 

 

5. Diskuze a různé 

• proběhla diskuze ke všem bodům programu. 

• v závěru jednání PS došlo k individuálním konzultacím Ivy Vašatové s jednotlivými řediteli 

škol, kteří projevili zájem o zapojení se do projektu Šablony pro ZŠ, MŠ, NNO  

 

Termín dalšího jednání PS ředitelé škol bude po domluvě zaslán e-mailem. 

Prezenční listina je příloha č. 1 tohoto zápisu. 

 

Zapsala: Barbora Procházková 

Dne 4. 6. 2021 


