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Společné výjezdní jednání ředitelů  

MŠ a ZŠ z území Trutnovska   
 

Vážení kolegové,  

dovolte, abych vás jménem projektového týmu pozval na první společné výjezdní jednání. Na 

prosincovém setkání v Pilníkově jsme se dohodli, že budeme sdílet příklady dobré praxe. Proto jsme 

pro vás připravili společně s kolegy níže uvedený program:  

Čtvrtek 30. 3. 2017: 

13:45 – sraz před MŠ Bystré 

14:00 – MŠ Bystré je oddělení ZŠ a MŠ Trivium, o.p.s. objekt MŠ je stavbou roku Královéhradeckého 

kraje 2014 a je vystavěna bez dotací 

15:00 – přejezd do Dobřan (asi 5 – 10 minut) 

15:10 – ZŠ Trivium plus, o.p.s. v Dobřanech - http://trivium.cz/  

16:15 – přejezd do Deštného v O.h., ubytování v Penzionu Orličan http://www.penzionorlican.cz/  

17:30 – Mgr. Jan Faltýnek, ředitel ZŠ a MŠ Mandysova Hradec Králové, předseda Klubu ředitelů, z. s.  

- http://www.mandyska.cz/ - příklad dobré praxe a beseda nad ředitelskými starostmi 

19:00 – diskuze k prvnímu dni výjezdního jednání 

19:30 – neformální výměna zkušeností  

Pátek 31. 3. 2017 

9:00 – Začátek dopoledního programu a přejezd do Podbřezí  
10:00 - ZŠ a MŠ Podbřezí – Montessori školka - http://www.zs-ms-podbrezi.cz/  
12:00 - oběd – dobrovolný 
 

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. zajišťuje organizačně i finančně program, ubytování, večeři a 

snídani. Doprava je individuální. Příjezd pozdní či odjezd dřívější je možný. 

Program je určen primárně pro ředitele, ale pokud někdo bude chtít si vzít s sebou kolegu/yni, tak 

může . Pozvání platí i pro členy Řídicího výboru MAP Trutnovsko. 

Prosím o potvrzení vaší účasti a současně počtu účastníků z vaší školy/ky nejpozději do 23. 3. 2017 

– stačí mailem. 

Na setkání se těší za projektový tým  

      Jan Balcar 

      ředitel  

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

 

Akce se koná v rámci projektu MAP Trutnovsko. 
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