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Setkání ředitelů 

 

ZŠ a MŠ Havlovice, 1. 6. 2016, od 13:00 

 

Program: 

12:50 – 13:00 – prezence účastníků 

13:00 – 13:15 – exkurze a představení MŠ a ZŠ Havlovice – příklad dobré praxe 

13:15 – 13:30 – MAP Trutnovsko – stav projektu v našem území  

13:30 – 13:45 – Harmonogram aktivit do konce roku 2016  

13:45 – 14:00 – Data z dotazníků MŠMT a jejich využití pro MŠ a ZŠ  

14:00 – 14:15 – Potřeby MŠ a ZŠ na období 2016 – 2018  

14:15 – 14:30 – Příklady dotačních titulů pro školy 

 

Prezence účastníků, exkurze a představení ZŠ a MŠ Havlovice 

J. Balcar, manažer projektu, zahájil jednání a přivítal přítomné. Následně předal slovo hostiteli – 

řediteli ZŠ a MŠ Havlovice Jaroslavu Balcarovi, který krátce představil školu, kde se jednání koná. 

Po dohodě s přítomnými byla exkurze po škole přesunuta na konec jednání, aby nebyla limitována 

časem. 

 

Prezenční listina z jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 

MAP Trutnovsko – stav projektu v našem území 

J. Balcar dále představil projekt i realizační tým projektu. Ve stručnosti uvedl cíl projektu, dobu trvání 

a další údaje. Podrobnosti jsou uvedeny v prezentaci J. Balcara, jež je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

Kontakty na členy realizačního týmu jsou přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

 

Poté proběhlo tzv. představovací kolečko, kdy všichni přítomní uvedli své jméno a organizaci, kterou 

zastupují. 

 

Harmonogram aktivit do konce roku 2016 

T. Mečíř, kterému J. Balcar předal slovo, seznámil přítomné s hlavními výstupy projektu, opatřeními a 

dalšími náležitostmi projektu. Dále představil harmonogram projektu a uvedl, jaké aktivity jsou 

v souvislosti s projektem plánovány na rok 2016. Podrobnosti výstupu T. Mečíře jsou uvedeny 

v prezentaci, která je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 

 

Data z dotazníků MŠMT a jejich využití pro MŠ a ZŠ 

Posléze se slova ujal hlavní analytik projektu M. Hátle, který představil výstupy dotazníkového 

šetření, které proběhlo na přelomu let 2015 a 2016. Seznámil přítomné s prioritami z pohledu MŠMT 

a porovnal to s potřebami regionu, které vzešly z dotazníkového šetření – nejprve pro MŠ a poté pro 

ZŠ. Dále upozornil na zjednodušenou tabulku s výsledky dotazníkového šetření, kterou vytvořil 

projektový tým a v níž jsou výsledky přepracovány do přehlednější tabulky. 

 

Z řad přítomných byl vznesen dotaz, kdy a kde bude tabulka zpřístupněna. Projektový tým se dohodl, 

že zjednodušená tabulka bude rozeslána spolu se zápisem z jednání a rovněž bude umístěna na webu 

www.kjh.cz v příslušné sekci projektu.  

http://www.kjh.cz/
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Kompletní výstupy z dotazníku MŠMT za každou školu daný subjekt najde na 

http://sberdat.uiv.cz/login/.  

 

Konkrétní informace jsou součástí prezentací, jež jsou přílohami č. 5 a 6 tohoto zápisu. 

 

Přehled výstupů z dotazníků MŠMT dle jednotlivých škol a za celé ORP Trutnov je přílohou č. 7. 

 

Potřeby MŠ a ZŠ na období 2016 – 2018 

V návaznosti na předchozí příspěvek M. Hátle upozornil na nutnost specifikace projektových záměrů 

kvůli čerpání finančních prostředků z IROP. Poté představil otázky, které budou ředitelům a 

zřizovatelům kladeny. Poté předal slovo V. Diblíkovi, který zdůraznil nutnost souhlasu zřizovatele 

s navrženými projekty a upozornil na proces plánování projektu v návaznosti na rozpočet obce, 

schvalování zastupitelstvem atd. 

 

Projektovému týmu byly následně položeny dotazy, které se týkaly především doplňujících údajů 

k projektovým záměrům. 

 

K zásadním zjištěním patří informace, že projektové záměry lze průběžně doplňovat dle aktuálních 

potřeb školských zařízení. Zaznělo rovněž doporučení pro speciální školy, aby se i jejich zástupci 

zapojili, přestože speciální školy v tuto chvíli nejsou uznatelnými žadateli. 

 

Příklady dotačních titulů pro školy 

P. Marková v závěru informovala přítomné o možnostech čerpání finančních prostředků EU 

prostřednictvím dotačních titulů a jejich řízení v praxi. 

Po oficiální části následovala exkurze po ZŠ a MŠ Havlovice a neformální diskuze. 

 

Vzhledem k blížícím se letním prázdninám se přítomní shodli na následujících termínech: 

- do 15. června projektový tým zašle ředitelům škol doplňující dotazy k projektovým 

záměrům – tabulka na projektové záměry 

- do 15. července ředitelé škol zašlou vyplněné projektové záměry projektovému týmu 

- do 12. srpna projektový tým zašle zpracované údaje zpět ředitelům škol  

- 14. 9. od 13:00 v MŠ a ZŠ Horní Maršov a SEVERu – příští setkání 

 

 

 

Zapsala: Radka Jansová 

Dne 1. 6. 2016 

http://sberdat.uiv.cz/login/

