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TŘETÍ SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

Místní akční plán pro ORP Vysoké Mýto II.,  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009710 
4. 6. 2019 Choceň 

 
ZÁPIS 

 
 
Program: 
 

1. Zahájení – uvítání 
2. Změna názvu záměru ve Strategickém rámci MAP II. 
3. Implementační aktivity – přehled 
4. Vzdělávací aktivity pro rok 2019/20 – přehled 
5. Pracovní skupiny – výstupy 
6. Zahraniční exkurze Finsko 
7. Výzvy MAS, Šablony pro školy – informace 
8. Školení Řídícího výboru - Tvorba strategie školy a její vize – Akademie Libchavy  
9. Závěr 

 
1. Uvítání 

 
V úvodu člen realizačního týmu Pavel Suchý zahájil jednání řídícího výboru 
a představil program. Jako zapisovatelka byla určena členka realizačního týmu 
Petra Hrdličková. Jako ověřovatelka zápisu byla určena Mgr. Edita Lipavská. Byla 
potvrzena usnášeníschopnost Řídícího výboru.  

 
2. Změna názvu záměru ve Strategickém rámci MAP II. 

 

Členové Řídícího výboru hlasovali o změně názvu záměru Základní školy M. 

Choceňského z Jazykové učebny na Multifunkční učebna. Změna byla schválena 

všemi přítomnými členy. 

 
3. Implementační aktivity – přehled 

 
Byl představen přehled proběhlých kurzů. V příštím školním roce je naplánováno 
otevření nových kurzů, a to kurz ředitel koučem, učitel koučem, pedagog 
mentorem a systemické vedení týmu. Stále je možnost zapojit se do supervize 
nebo mentoringu, který je dobrý jako podpora pro začínající učitele, ale i pro 
stávající. 
Dále probíhá setkávání žákovských parlamentů, do kterých se lze zapojit. 
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4. Vzdělávací aktivity pro rok 2019/20 – přehled 

 
Realizační tým představil plán vzdělávacích aktivit pro rok 2019/2020, který byl 
navrhnut na základě zájmu a potřeb škol. 
Letos se uskutečnil pro školy festival Jeden svět, který proběhl v M-klubu ve 
Vysokém Mýtě.  
Pro učitele bude dne 29. 8. 2019 v odpoledních hodinách uspořádáno neformální 

předmětové setkání pro učitele ZŠ a MŠ, a to předmětů matematiky a češtiny. 

V listopadu se uskuteční neformální setkání ředitelů, jehož cílem je vzájemné sdílení 

zkušeností. V rámci setkání je i  školení. 

 

5. Pracovní skupiny – výstupy 
 
Proběhla setkání pracovních skupin pro financování, v rámci kterých byl uspořádán 

workshop na téma fundraising.  

V pracovní skupině pro matematickou gramotnost probíhala debata na téma 

o matematice Hejného a dále sdílely zkušenosti.  

V pracovní skupině pro čtenářskou gramotnost byla navázána spolupráce 

s knihovnou, kde proběhlo komiksové odpoledne.  

V pracovní skupině pro rovné příležitosti byl uspořádán workshop „Každý může růst, 

pokud má podmínky,“ který se konal ve spolupráci MAP Kostelecko  v ZŠ Doudleby 

nad Orlicí. 

 
 

6. Zahraniční exkurze Finsko 
 
Poslední týden v březnu byla uskutečněna exkurze do Finska, kde ředitelé 
a učitelé mateřských a základních škol navštívili Univerzitu v Tampere, 
mateřskou a základní školu v Kangasale.  
Ve Finsku byly vidět určité rozdíly oproti České republice, např. nižší počet žáků 
ve třídách, ředitel není zatížen tolik administrativou, má na starost vedení 
pedagogů a řízení, ostatní je v kompetenci zřizovatele, obecního úřadu. Ředitelé 
např. nemusí řešit jídelny. 
Být učitelem je prestižní povolání, mají svobodu a důvěru. Školy neřeší kroužky,  
ty jsou v zájmu rodičů. Inspirující byly praktické činnosti jako šití a dílny. 
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Přednáška o finském školství proběhne v pondělí 10. 6. 2019 v Městské knihovně 
Choceň. 
 
 
 

7. 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 

 
 

8. Školení řídícího výboru - Tvorba strategie školy a její vize – Akademie Libchavy  
 
Na závěr proběhlo školení řídícího výboru na téma vize školy a strategie školy 
z Akademie Libchavy. 
 

 
 
 
Zápis uskutečnila: Mgr. Petra Hrdličková 
Zápis schválil: Pavel Suchý 
Zápis ověřila: Mgr. Edita Lipavská 


