
    

 
  

      
 
 

                   Projekt: Místní akční plán pro ORP Vysoké Mýto II. 
      Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009710 
   

DRUHÉ SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 
Místní akční plán pro ORP Vysoké Mýto II.,  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009710 

19. 11. 2018 Choceň 
 

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. Závěr 

 
1. Uvítání 

 
Na úvod Pavel Suchý přivítal členy a hosty řídícího výboru a seznámil účastníky 
s programem. Řídící výbor nebyl usnášeníschopný, z toho důvodu bude hlasování 
o strategickém záměru probíhat per rollam - formou e-mailu. 
 
Řídícího výboru se zúčastnili i noví členové, z důvodu, že řídící výbor nebyl 
usnášeníschopný, byli vedeni jako hosté. 

 
2. Nové záměry do strategického rámce 
 

Byly představeny nové strategické záměry škol ZŠ M. Choceňského - Vybavení 
školního klubu a  Polytechnická učebna – dílny. ZŠ Zámrsk – Zkvalitnění 
vzdělávání na ZŠ Zámrsk. O záměrech se bude hlasovat formou e-mailu od 20.11. 
do 23.11.2018. Do 20.11.2018 do 12 hod. je možné nahlásit nové záměry. 

 
3. Implementační aktivity – přehled 

 
Realizační tým představil probíhající implementační aktivity, a to kurz ředitel 
koučem, mentoring, supervize, žákovské parlamenty. 
Dne 11.12.2018 bude probíhat školení pro vedoucí žákovských parlamentů – 
Trénink koordinátora parlamentu II. v Kosteleckých Horkách. 
 



    

 
  

      
 
 

                   Projekt: Místní akční plán pro ORP Vysoké Mýto II. 
      Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009710 
   

Nově od ledna 2019 začne probíhat kurz pedagog mentorem a kurz učitel 
koučem. 

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

 
5. Pracovní skupiny 

Pracovní skupiny se aktivně scházejí, z jejich práce vyplynul zájem o konkrétní 
semináře. 
 

6. Výzvy MAS 
Byla vyhlášena výzva pro podporu neformálního vzdělávání a pro školy, uzávěrka 
je 20.12.2018. 
 
Za MAS Litomyšl vystoupil pan Petr Vomáčka, který představil výzvy MAS 
Litomyšl. U šablon poskytují bezplatnou podporu. 

 
7. Představení KAP – Pardubický kraj 

 
Zástupkyně KAP pro Pardubický kraj paní RNDr. Lucie Richtr a Mgr. Milena Kousalová 
projevily zájem o spolupráci s MAP, cílem je propojování základních, středních škol 
a firem v regionu. Dále doporučili seminář práce s office od Microsoftu, možnost 
uskutečnit seminář v regionu, budou zaslány pozvánky. 
 

 
 
 
Zápis uskutečnil: 
Zápis schválil: 

 


