MAP Trutnovsko II – workshop koordinátorů jednotlivých škol – podaktivita 2.7
zápis č. 1
zasedací místnost MAS KJH, 19. 6. 2019, od 9:00
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Základní informace o projektu MAP Trutnovsko II
Role zástupce školy
Podaktivita 2.7 – Podpora škol v plánování
Co si představit pod pojmem strategie školy?
Přístupy ke tvorbě strategie školy
Náměty a diskuze

1. Základní informace o projektu MAP Trutnovsko II
J. Balcar přivítal za celý realizační tým všechny přítomné na setkání koordinátorů jednotlivých
škol. Prezenční listina z jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
M. Hátle seznámil v krátkosti zástupce škol s projektem MAP Trutnovsko II s odkazem na
podaktivitu 2.7 Podpora plánování ve školách viz prezentace (příloha č. 2 zápisu).
2. Role zástupců škol
M. Hátle informoval zástupce škol, v čem spočívá jejich role koordinátora. Více prezentace
(příloha č. 2 zápisu).
3. Podaktivita 2.7 – Podpora škol v plánování
M. Hátle vysvětlil cíl podpory škol v plánování, výsledek a postavení MAP. Proběhla debata
s přítomnými zástupci škol.
4. Co si představit pod pojmem strategie školy?
M. Hátle uvedl na příkladech pro představivost zástupců škol pojem strategie školy.
5. Přístupy k tvorbě strategie školy
Členové realizačního týmu byli formou diskuze seznámeni zástupci škol se stavem platných
dokumentů jednotlivých škol včetně strategií. M. Hátle je informoval o správnosti postupu při
tvorbě strategie škol a jeho význam.
6. Náměty a diskuze
E. Hrabová podala návrh workshopu pro MŠ (Franz Kett – Aby malé bylo velké). J. Balcar tento
požadavek předá příslušné PS a pokud bude o toto téma v území zájem, tak se zváží možnosti
společného organizování akce pro ORP Trutnov.
Realizační tým a zástupci škol se domluvili, že by školám prospělo, kdyby se plánování a
formulace potřeb konalo společně v rámci jedno až dvoudenního jednání v regionu. Zde by bylo
možné společně se inspirovat a metodicky spolupracovat. Návrh zazněl – 6. – 7. 11., Radvanice.
Každému zástupci škol bude prezentace zaslána e-mailem.
Zapsala: Barbora Procházková
Dne 19. 6. 2019
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