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

5. 6. 2019 Častolovice 
 

ZÁPIS 
Program: 

1. Zahájení – přivítání – organizační náležitosti 
2. Strategické záměry – nové a změny do Strategického rámce MAP II. 
3. Implementační aktivity – přehled a plán pro rok 2019/20 
4. Vzdělávací aktivity – přehled a plán pro rok 2019/20  
5. Pracovní skupiny – přehled práce a výstupů za 2018/19 
6. Představení exkurze do Finska a jeho školství 
7. Výzvy MAS, Šablony pro školy – informace 
8. Diskuse 
9. Závěr 

 
1. Uvítání  

Na úvod Jan Kučera přivítal členy a hosty řídícího výboru a seznámil účastníky 
s programem a organizačními záležitostmi.  
Zapisovatelem byl ustanoven Pavel Suchý. Ověřovatelem byla ustanovena Mgr. 
Dagmar Sieglová. Byla zjištěna usnášeníschopnost a schváleno hlasování per rollam. 
 

2.     Změny a nové záměry do strategického rámce 
Byly představeny změny projektového záměru v Strategickém záměru MAP, jednalo 
se o Základní školu T. G. Masaryka Borohrádek a jejich Multifunkční učebnu, o 
Masarykovu jubilejní základní a mateřskou školu Černilov a Robotiku v Černilově. 
Byly představeny nové záměry Masarykovy jubilejní základní a mateřské školy 
Černilov – Laboratoř pozná(vá)ní, Mateřské školy Třebechovice pod Orebem – 
Mateřská škola, Třebechovice pod Orebem, Církevní základní škola Borohrádek – 
Objevujeme kouzlo vaření, řemesel i polytechniky. Ty byly projednány k zařazení do 
Strategického rámce MAP. Do 10. 6. 2019 je možné nahlásit nové záměry. O 
záměrech se bude hlasovat elektronicky od 12. 6. do 13. 6. 2019. 
 

3. Implementační aktivity – přehled 
Realizační tým představil probíhající implementační aktivity, a to kurz ředitel koučem, 
systemické vedení týmu – navazující na kurz ředitel koučem, týmová supervize, 
mentoring pro pedagogy a žákovské parlamenty. 
Ředitelé vyjádřili pozitivní zpětnou vazbu, u kurzu ředitel koučem. Vyjádřili zájem o 
navazující kurz Systemické vedení týmu.. Dále byl pozitivně hodnocen přínos 
žákovských parlamentů v Základní škole Černilov a v Základní škole T. G. Masaryka v 
Borohrádku. 
Úspěšné kurzy učitel koučem a  pedagog mentorem budou pokračovat i ve školním roce 
2019/2020.  
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Představení vzdělávacích aktivit 

Byly zhodnoceny dosud proběhlé vzdělávací semináře a předneseny plánované. 
Ředitelé a pedagogové mají možnost semináře navrhovat. 
 

4. Pracovní skupiny 
Pracovní skupina pro financování – skupina se aktivně schází, uspořádala seminář 
fundraisingu. Na posledním setkání se domluvily podmínky prezentace pro jednotlivé školy 
v připravované burze filantropie. 
Pracovní skupina pro rovné příležitosti – na začátku dubna proběhl workshop „Každý může 
růst, pokud má podmínky“. Následovala společná PS s MAP Vysokomýtsko. 
Pracovní skupina pro čtenářskou a matematickou gramotnost – v srpnu 2019 je plánováno 
neformální setkání učitelů pro ČJ a M. Je naplánováno v rámci přípravného týdne. 
 
Do všech skupin je možné se kdykoliv přihlásit. 
 

5. Finsko 
P. Hrdličková pohovořila o zahraniční exkurzi ve Finsku. Její výklad doplnil osobním 
pohledem ředitel Základní školy Doudleby nad Orlicí Mgr.  F. Klapal. 

 
6. Výzvy MAS 

Je vyhlášena výzva pro základní školy, neformální vzdělávání, školní kluby, družiny.  
 
Bude vyhlášena výzva dle čl. 20 z rozvoje venkova pro školky, týká se např. zahrad, 
hřišť, sociálních zařízení, výše dotace je 80% 

- podmínkou žádosti je, že záměr musí být ve strategickém rámci MAP a ve 
strategickém dokumentu obce 

- pokud je potřeba povolení nebo ohlášení, musí být pravomocné 
- na podzim bude školení 

 V říjnu 2019 k ní proběhne seminář v sídle MAS NAD ORLICÍ, Kosteleckých Horkách 
uzávěrka je 20. 12. 2019. 

 
7. Představení KAP – Královéhradecký kraj 

 
Zástupci KAP pro Královéhradecký kraj představili přehled aktivit. 

 
 

Zápis vyhotovil: Pavel Suchý    Zápis ověřila: Mgr. Dagmar Sieglová 


