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DRUHÉ SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 
Místní akční plán pro region Kostelecko II.,  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009713 

22. 11. 2018 Albrechtice nad Orlicí 
 

ZÁPIS 
 

Program: 

1. Zahájení – uvítání 
2. Nové záměry do Strategického rámce MAP II. 
3. Implementační aktivity – přehled 
4. Vzdělávací aktivity pro rok 2018/19 – přehled 
5. Pracovní skupiny – představení 
6. Výzvy MAS, Šablony pro školy – informace 
7. Prohlídka Technologického klubu Albrechtice TKAC (Tékáčko) 
8. Závěr 

 
1. Uvítání  

 
Na úvod Jan Kučera přivítal členy a hosty řídícího výboru a seznámil účastníky 
s programem a organizačními záležitostmi.  
Řídící výbor přijal nového člena, a to ředitele Základní školy Doudleby nad Orlicí 
Františka Klapala. 

 
2. Nové záměry do strategického rámce 
 

Byl představen nový záměr spolku RG RYCON z.s. k zařazení do Strategického rámce 
MAP. Do 30. 11. 2018 je možné nahlásit nové záměry. O záměrech se bude hlasovat 
elektronicky od 13. 12. do 14. 12. 2018. 
 

3. Implementační aktivity – přehled 

Realizační tým představil probíhající implementační aktivity, a to kurz ředitel koučem, 
mentoring, supervize, žákovské parlamenty. 
Ředitelé vyjádřili pozitivní zpětnou vazbu, u kurzu ředitel koučem. Dále byl pozitivně 
hodnocen přínos žákovských parlamentů v Základní škole Černilov. 
Dne 11. 12. 2018 bude probíhat školení pro vedoucí žákovských parlamentů – Trénink 
koordinátora parlamentu II. v Kosteleckých Horkách. 
Nově od ledna 2019 začne probíhat kurz pedagog mentorem a kurz učitel koučem. Cílem 
kurzu pedagog mentorem je vyškolit pedagogy - mentory, aby zůstali v regionu. 

4. Představení vzdělávacích aktivit 
 
Byly zhodnoceny dosud proběhlé vzdělávací semináře a předneseny plánované. 
Ředitelé a pedagogové mají možnost semináře navrhovat. 
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5. Pracovní skupiny 

 
Pracovní skupina pro financování – skupina se aktivně schází, plánuje uspořádání burzy 
filantropie. 
Pracovní skupina pro rovné příležitosti – bude uspořádán tematický workshop. Rovné 
příležitosti se týkají dětí nejen s podpůrnými opatřeními, ale také talentovaných a nadaných. 
Okruh rovných příležitostí může zahrnovat např. dojezdnost děti do škol, ekonomická 
rozdílnost. 
Pracovní skupina pro čtenářskou a matematickou gramotnost – cílem bude realizace 
vybraných aktivit. 
 
Do všech skupin je možné se přihlásit. 

 
6. Koordinátoři na školách 

 
Koordinátoři komunikují s realizačním týmem, u některých škol je potřeba doplnit. 
 

7. Finsko 
 
Bude uskutečněna exkurze do Finska, které se zúčastní ředitelé základních a mateřských 
škol. Cílem je seznámit účastníky se vzdělávacím systémem ve Finsku. 

 
8. Výzvy MAS 

 
MAS NAD ORLICÍ vyhlásila výzvu pro podporu neformálního vzdělávání a pro základní 
školy, uzávěrka je 20. 12. 2018. 
Tomáš Kořínek, koordinátor ITI Hradecko-pardubické aglomerace, nabídl na příštím 
řídícím výboru prezentaci ITI výzev 2019 IROP a přípravy příštího dotačního období 
2020 – 2027. 

 
9. Představení KAP – Královéhradecký kraj 

 
Zástupci KAP pro Královéhradecký kraj představili přehled aktivit a vyjádřili zájem 
o spolupráci s MAP. 

 
10. Technologický klub Albrechtice nad Orlicí - představení projektu  

 
Na závěr paní Yvonna Ronzová představila Technologický klub v Albrechticích nad Orlicí 
a poté byla uskutečněna jeho prohlídka.  

 

Zápis vyhotovila: Mgr. Petra Hrdličková 

Zápis ověřila: Mgr. Jitka Kadrmasová 


