
            
 

MAP Trutnovsko 

Společné setkání zřizovatelů a ředitelů MŠ a ZŠ z území Trutnovska 

zápis č. 1 

KD Havlovice, 22. 11. 2017, od 13:00 

 

Program: 

1. úvodní slovo předsedy Řídicího výboru a ředitele MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

2. MAP Trutnovsko 

- představení projektu v  území 

- seznámení s výstupy od zahájení projektu 1. 4. 2016 

3. memorandum o spolupráci mezi MŠ a ZŠ a zřizovateli v území MAP Trutnovsko 

- diskuze a představení memoranda, které je nutné pro výstupy projektu pro MŠMT 

 

 

1. Úvodního slovo předsedy Řídicího výboru a ředitele MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

J. Balcar, manažer projektu, zahájil jednání tím, že všechny přítomné přivítal, a to společně se 

starostou Malých Svatoňovic a zároveň předsedou Řídicího výboru MAP Trutnovsko V. Provazníkem. 

Po něm krátce promluvil znovu J. Balcar, sdělil několik základních faktů o projektu MAP Trutnovsko. 

 

Prezenční listiny z jednání jsou přílohou č. 1 a č. 2 tohoto zápisu. 

2. MAP Trutnovsko  

- představení projektu v  území 

M. Hátle představil opatření a předpokládané očekávané výstupy z projektu MAP Trutnovsko. 

Vysvětlil, z čeho se skládá struktura dokumentu MAP. Na závěr představil složení a organizační tým 

projektu MAP Trutnovsko.  

 

- seznámení s výstupy od zahájení projektu 1. 4. 2016 

T. Mečíř představil realizované aktivity z období 04/2016 – 09/2016 a 09/2016 – 11/2017 a přítomné 

seznámil i se strukturou strategického rámce MAP Trutnovsko, který se skládá z 5 základních priorit. 

Shrnul také realizované setkání pracovních skupin a jednání Řídicího výboru po dobu celého trvání 

projektu MAP Trutnovsko. Na závěr představil předpokládané aktivity, které budou realizované do 

konce trvání projektu.  

 

4. Memorandum o spolupráci mezi MŠ a ZŠ a zřizovateli v území MAP Trutnovsko 

- diskuze a představení memoranda, které je nutné pro výstupy projektu pro MŠMT 

 

J. Balcar oznámil důležitost propojení neformálního vzdělávání s MŠ a ZŠ. Prvním propojením je leták 

PS Neformální a zájmové vzdělávání, kteří přítomní ředitelé na místě dostali. J. Balcar dále ředitele 

upozornil, že v nejbližších dnech budou osloveni k vyplnění dotazníku na téma studentský parlament. 

Dále pak upozornil subjekty, které mají sídlo na území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. nebo 

MAS Krkonoše, z. s., na možnost dotace pro vzdělávací subjekty přes SCLLD, které mají obě tyto MAS 

schválené k realizaci. Poukázal také na možnost čerpání peněz pomocí šablon. Nakonec představil 

text Dohody o spolupráci a zodpověděl dotazy zúčastněných. 

 

Zeptal se přítomných, zda souhlasí s textem dohody nebo chtějí něco upravit.  



            
 

MAP Trutnovsko 

 

Zřizovatelé škol zapojených do projektu MAP Trutnovsko souhlasí s Dohodou o spolupráci v tomto 

znění: 

V rámci projektu MAP Trutnovsko (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000123) byla v území 

správního obvodu ORP Trutnov + obce Čermná nastartována spolupráce mezi dotčenými 

subjekty v oblasti vzdělávání, tj. mezi zřizovateli, samotnými školami a školskými 

zařízeními, subjekty neformálního a zájmového vzdělávání a ostatními relevantními 

subjekty. 

 

Souhlasí: 33 přítomných 

Nesouhlasí: 0 přítomných 

Zdrželo se: 0 přítomných 

 

Zřizovatelé škol zapojených do projektu MAP Trutnovsko souhlasí se započetím prací na projektu 

MAP Trutnovsko II (prozatímní název): 

Potvrzujeme zájem o pokračující proces akčního plánování nastartovaný v rámci výše 

uvedeného projektu a další spolupráci v oblasti vzdělávání. Mimo jiné např. 

i prostřednictvím realizace obdobného navazujícího projektu. 

 

Souhlasí: 33 přítomných 

Nesouhlasí: 0 přítomných 

Zdrželo se: 0 přítomných 

 

Na závěr J. Balcar přítomným nabídl možnost dalšího pravidelného společného setkávání zřizovatelů 

a ředitelů MŠ a ZŠ v území ORP Trutnov. Nikdo z přítomných neměl žádné námitky. Starostové 

požádali, aby se takové setkání nekonalo v úřední dny. Na závěr se J. Balcar se všemi přítomnými 

rozloučil a poděkoval jim za účast a za pozornost. 

 

 

Zapsala: Markéta Demešová 

Dne 22. 11. 2017 


