MAP Trutnovsko
Řídicí výbor
ZŠ Horní Maršov, DOTEK Horní Maršov, 14. 9. 2016, od 15:00
Program:
14:50 – 15:00 – prezence účastníků
15:00 – 15:10 – MAP Trutnovsko – stav projektu v našem území
15:10 – 15:45 – Strategický rámec MAP Trutnovsko včetně příloh – schválení
15:45 – 15:55 – ustavení pracovních skupin
15:55 – 16:10 – plán aktivit do konce roku
16:10 – 16:20 – náměty a diskuze
16:20 – prohlídka střediska SEVER Horní Maršov – DOTEK – rekonstruovaná fara, prezentace
výukových programů

1. MAP Trutnovsko – stav projektu v našem území
J. Balcar přivítal za celý projektový tým všechny přítomné na setkání Řídicího výboru. Poté
představil projektový tým a požádal přítomné, aby se představili. Prezenční listina z jednání je
přílohou č. 1 tohoto zápisu.

2. Strategický rámec MAP Trutnovsko včetně příloh – schválení
T. Mečíř stručně představil Strategický rámec MAP Trutnovsko, který byl zúčastněným
v předstihu zaslán ke studiu. Krátce popsal jednotlivé části Strategického rámce – vizi, popis
zapojení aktérů, seznam projektových záměrů atd.
Připomínky, jež byly projektovému týmu doručeny do dne předcházejícího dni jednání, byly již
částečně zapracovány. T. Mečíř dále nabídl prostor pro úpravy a připomínky během jednání,
případně krátce po něm.
Promítnuty byly i priority v jednotlivých bodech. Ke každému stanovenému cíli byla zpracována
tabulka, co je obsahem cíle a jaká je návaznost na stanovená opatření.
T. Mečíř také přiblížil význam seznamu projektových záměrů. Ty nejsou zcela závazné, jejich
parametry se budou moci průběžně měnit. Stěžejní je však odkaz na správnou klíčovou
kompetenci.
Finální verze Strategického rámce MAP Trutnovsko bude zveřejněna na webu a rozeslána
mailem. Ve čtvrtek 15. září bude Strategický rámec odeslán na RSK a následně na MMR ČR.
Strategický rámec MAP Trutnovsko byl následně odsouhlasen Řídicím výborem.
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Usnesení č. 1:
Řídící výbor MAP Trutnovsko schválil Strategický rámec MAP Trutnovsko v projektu
„MAP Trutnovsko“, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000123.
Hlasování:
Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0

3. Ustavení pracovních skupin
T. Mečíř uvedl tip na vytvoření dvou pracovních skupin – pracovní skupiny ředitelů škol a
pracovní skupiny pro neformální zájmové vzdělávání.
P. Čáp z ASZ uvedl, že ze zkušeností z jiných regionů může doporučit vytvoření pracovní
skupiny pro matematickou a čtenářskou gramotnost složenou z učitelů matematiky a českého
jazyka, a to z toho důvodu, že při rozhovorech s učiteli vyvstávají jiná problematická témata
než při rozhovorech s řediteli škol. Dále uvedl, že někde dochází k vytvoření pracovní skupiny
inkluze, která však musí vycházet z potřeb škol.
Usnesení č. 2:
Řídící
výbor
MAP
Trutnovsko
v projektu
„MAP
Trutnovsko“,
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000123, schválil vznik pracovních skupin 1. Ředitelé a
zástupci škol a 2. Neformální a zájmové vzdělávání.
Hlasování:
Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0

4. Plán aktivit do konce roku
V závěru jednání proběhla diskuze o vhodném termínu pro jednání Řídicího výboru. Byl
navržen termín 7. prosince, místo konání: ZŠ a MŠ Pilníkov. Jednání by mělo opět navazovat na
setkání ředitelů škol.
J. Balcar nastínil možnosti náplně dalších setkání. V rámci projektu je možné uspořádat různá
tematická školení pro ředitele i učitele, naplánovat exkurzi po regionu i mimo něj.

5. Náměty a diskuze
Následně proběhla krátká neformální diskuze. Během ní zazněl požadavek na zasílání aktualit
z dotačního managementu ze strany projektového týmu směrem ke členům Řídicího výboru.
Po oficiální části následovala exkurze po středisku DOTEK Horní Maršov.
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6. Prohlídka střediska SEVER Horní Maršov – Domu obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK
V závěru dne proběhla prohlídka rekonstruované barokní fary a renesančního kostela. Rovněž
byly prezentovány zdejší výukové programy jako ukázka dobré praxe.

Zapsala: Radka Jansová
Dne 14. 9. 2016

