Setkání koordinátorů škol z území Trutnovska
Termín konání: 6. 11. 2019 – 7. 11. 2019
Místo konání: Pension Radvanice (Radvanice 170, 542 12 Radvanice)
Téma: Strategické plánování v prostředí škol

Program:
Středa 6. 11. 2019
12:30 – 13:00 Prezence
13:00 – 14:00 Úvodní prezentace
- Základní principy strategického plánování a tvorby strategických dokumentů
- Podpora škol v plánování ze strany MAP – Popis potřeb škol
- Role a cíl strategických plánů v kontextu projektu MAP Trutnovsko II
14:00 – 14:30 Přestávka na občerstvení
14:30 – 16:00 Prezentace a diskuze
- Postup a metodika tvorby strategií rozvoje školy
- Představení příkladů již dokončených strategií rozvoje školy
- Diskuse nad vhodnými postupy při tvorbě strategií rozvoje školy, zapojením
jednotlivých osob, podrobností a rozsahem výstupů atd.
16:00 – 16:30 Přestávka na občerstvení
16:30 – 19:00 Společný workshop
- Rozpracování vybraných kapitol strategie rozvoje školy
19:00 – 20:00 Večeře
20:00 – Neformální posezení

Čtvrtek 7. 11. 2019
8:00 – 9:00 Snídaně
9:00 – 12:00 Individuální konzultace
- Konzultace přípravy strategií rozvoje pro konkrétní školy

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice; www.kjh.cz

Organizační informace
- Doprava – vlastní
- Parkování s dostatečným počtem míst přímo u Pensionu zdarma
- Na místě bude připravena školicí místnost s dataprojektorem, flipchartem a občerstvením
- Ubytování – zajištěno přímo v Pensionu Radvanice http://www.pensionradvanice.cz/
- Večeře – 1x (středa)
- Snídaně – 1x (čtvrtek)
- V průběhu programu bude k dispozici drobné občerstvení – káva, voda apod.
Náklady, které hradí MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.:
- ubytování
- večeře – 1x, snídaně – 1x

Svoji účast či neúčast nám prosím sdělte prostřednictvím vyplnění jednoduchého formuláře
na adrese:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxSbTd9d2ekPLKLsfJXrNR9V1cuZm2CLsNwQZ
ah4RohwR7TA/viewform
Vyplněný formulář nám prosím zašlete do 31. října 2019. Děkujeme.
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