
MAP Trutnovsko II

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

14. 5. 2019
(Zasedací místnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., Úpice)



PROGRAM:

1. Základní informace o projektu MAP Trutnovsko II (J. Balcar, T. 
Mečíř)

2. Vytvoření pracovních skupin v rámci projektu (J. Balcar, M. Hátle)

3. Organizace sběru aktuálních potřeb jednotlivých škol (K. Turek, 
M. Hátle)

4. Aktualizace projektových záměrů ve Strategickém rámci MAP (K. 
Turek, M. Hátle)

5. Zahájení činnosti Řídicího výboru (J. Balcar)

6. Plán aktivit projektu do konce roku 2019 (T. Mečíř)

7. Náměty a diskuze
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

➢ Garant projektu: MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

➢ Doba realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022

➢ Klíčové aktivity:
➢ KA 1 Řízení projektu

➢ KA 2 Rozvoj a aktualizace MAP

➢ KA 3 Evaluace a monitoring MAP

➢ KA 4 Implementace MAP
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HLAVNÍ CÍL

• Naplňovat priority identifikované v rámci předchozího
projektu MAP I, tj. prostřednictvím společného akčního
plánování (které obsahuje vyhodnocování a aktualizaci MAP)
podpořit aktivity implementace.

• Dílčím cílem je na základě prohloubené a koordinované
spolupráce mezi jednotlivými aktéry v území zlepšit kvalitu
vzdělávání v MŠ a ZŠ a logicky zapojit do těchto aktivit co
nejvíce relevantních subjektů z území (oslovovat subjekty,
které se do MAP I zapojovaly omezeně).
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REALIZAČNÍ TÝM

Hlavní manažer projektu: Dr. Jan Balcar

Manažer projektu / administrátor: Ing. Tomáš Mečíř

Finanční manažer: Ing. Michal Hátle

Administrativní pracovník: Markéta Demešová / 
Barbora Procházková (od 1. 7. 2019)

Odborný konzultant - analýzy a strategie: Mgr. Karel 
Turek
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ODBORNÝ TÝM

• Vedoucí implementačních aktivit

• Koordinátoři pracovních skupin

• Členové pracovních skupin

• Místní lídři

• Odborní konzultanti (koordinátor školy; inkluze; 
vzdělávání)

• Facilitátor 
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2. PRACOVNÍ SKUPINA PRO FINANCOVÁNÍ

➢ Cíl a obsah
• plánování nákladů a identifikace zdrojů pro 

naplánované aktivity (EU, ČR, KHK, …)

➢ Výsledek činnosti
• akční plány se zdrojem financování
• zpracované SR MAP

➢ Organizace
• zřizovatelé, ředitelé, odborníci (doporučení 5 osob)
• setkání min. 4x ročně
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PRACOVNÍ SKUPINY PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ 
GRAMOTNOSTI A K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA

➢ Cíl a obsah
• výměna zkušeností a odborných znalostí
• začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT

➢ Výsledek činnosti
• identifikovaní místní lídři (seznam)
• návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v ČG a MG a k rozvoji 

potenciálu každého žáka 

➢ Organizace
• učitelé, lídři/experti (min. 1 pedagogický pracovník)
• setkání min. 4x ročně

MAP Trutnovsko II



PRACOVNÍ SKUPINA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
➢ Cíl a obsah

• řešení přechodů ve vzdělávání (například: MŠ/ZŠ; 1. a 2. stupeň ZŠ; 
ZŠ/SŠ; ZŠ/víceletá gymnázia)

• vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně 
vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a 
selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol

➢ Výsledek činnosti
• zahajovací workshop – ustavení pracovní skupiny
• posuzování aktivit v akčním plánu; identifikace stávajícího stavu a 

návrh aktivit k nastavení rovných příležitostí a eliminaci selektivity

➢ Organizace
• zástupci zřizovatelů, ředitelů škol, pedagogických pracovníků, 

pracovníků s dětmi a mládeží, pracovníků poradenských zařízení, 
dalších odborníků a rodičů (zejména rodičů dětí a žáků s potřebou 
podpůrných opatření, včetně romských rodičů)

• setkání min. 4x ročně
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PRACOVNÍ SKUPINA PRO 
NEFORMÁLNÍ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

➢ Cíl a obsah
• návaznost na aktivity v MAP Trutnovsko I
• výměna zkušeností a odborných znalostí
• začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT

➢ Výsledek činnosti
• identifikovaní místní lídři (seznam)
• návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol s MŠ/ZŠ 

➢ Organizace
• zástupci NNO a organizací působících ve vzdělávání (min. 1 

pedagogický pracovník s 5letou praxí na ZŠ))
• setkání min. 2x ročně
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PRACOVNÍ SKUPINA
ŘEDITELÉ ŠKOL

➢ Cíl a obsah
• návaznost na aktivity v MAP Trutnovsko I
• výměna zkušeností a odborných znalostí
• začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT

➢ Výsledek činnosti
• identifikovaní místní lídři (seznam)
• návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol MŠ/ZŠ 

➢ Organizace
• ředitelé MŠ a ZŠ 
• setkání min. 2x ročně
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PRACOVNÍ SKUPINY – USTAVUJÍCÍ SETKÁNÍ

➢ Čtenářská a matematická gramotnost, 
financování, neformální a zájmové vzdělávání, 
ředitelé škol

➢ Společné zasedání
• středa 5. 6. 2019 od 13:00
• zasedací místnost MAS

➢ Organizace
• seznámení s pravidly pro fungování PS
• návrhy činnosti v roce 2019
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PRACOVNÍ SKUPINY – NOMINACE 

➢ Čtenářská a matematická gramotnost, rovné 
příležitosti, financování, neformální a zájmové 
vzdělávání, ředitelé škol

➢ Nominace 
• vyplnění google formulářů
• do 30. 5. 2019 do 13:00 

➢ Organizace
• pokud nebude dostatek navržených - oslovíme 

individuálně
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3. AKTIVITA „PODPORA ŠKOL V PLÁNOVÁNÍ“
• Proces tvorby Popisu potřeb škol

➢ Široké spektrum diskutovaných témat

➢ vize rozvoje školy

➢ oblast čtenářské a matematické gramotnosti

➢ pedagogický sbor a jeho potřeby

➢ atd.

• Za každou školu bude určena jedna osoba, která bude plnit funkci
koordinátora ve vztahu k této aktivitě

• Nominace osoby plnící roli koordinátora za školu →
prostřednictvím vyplnění google formuláře (půjde v emailu
společně s prosbou aktualizace projektových záměrů – viz dále)



MAP Trutnovsko II

V čem role koordinátora spočívá?

• Hlavní kontaktní osoba, přes kterou půjde přenos informací od realizačního
týmu MAP do školy a obráceně

• Zodpovědnost za to, že bude zpracován Popis potřeb školy pro její další rozvoj

Jaký bude postup zpracování Popisu potřeb školy?

• Formou společného workshopu koordinátorů jednotlivých škol

• Termíny konání (každý subjekt si může zvolit ze svého pohledu
vhodnější termín):
• středa 19. 6. 2019 od 9:00 hodin 

• středa 26. 8. 2019 od 9:00 hodin
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V průběhu projektu bude aktivita realizována celkem dvakrát

• Poprvé v průběhu roku 2019

• Podruhé v roce 2022

• V této etapě si škola může místo popisu potřeb zpracovat dle
metodického vzoru a metodické podpory od realizačního týmu
MAP Strategický plán rozvoje školy, pokud o něj bude mít zájem
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4. AKTUALIZACE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 
VE STRATEGICKÉM RÁMCI MAP

• V průběhu následujících dní budete emailem vyzváni k aktualizaci 
Vašich projektových záměrů, které máte uvedeny v SR MAP + k 
doplnění nových projektových záměrů (je-li relevantní)

• Informace půjde od Karla Turka z emailu: turek_karel@email.cz 

• Termín k zasílání aktualizace záměrů: do pátka 7. 6. 2019

• Následně bude aktualizace schválena Řídícím výborem 12. 6. 2019 
→ poté odeslání na ministerstvo



5. ŘÍDICÍ VÝBOR
• hlavní pracovní orgán

• navazuje na činnost z projektu MAP Trutnovsko I

• zástupci klíčových aktérů – viz metodika

• je zapojen do projektu

• schvaluje dokumenty v rámci MAP

• schází se minimálně 2x ročně
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MAP Trutnovsko II

RT MAP 1 Tomáš Mečíř člen MAS KJH, o.p.s.

zřizovatel školy 1
Vladimír Provazník

předseda 
ŘV

Obec Malé Svatoňovice

vedení škol (ředitel, pedagogický 
pracovník)

1

Petr Kalousek člen ZŠ Úpice-Lány
Zuzana Horáková -
Radová

člen ZŠ V Domcích TU

Jan Nagyová člen MŠ Žacléř 
učitel 1
školní družiny, kluby 1

základní umělecké školy 1

neformální vzdělávání a SVČ 1 Jiří Kulich člen SEVER Horní Maršov

KAP 1
Alena Svátková člen Královéhradecký kraj
Petra Hnátová člen Královéhradecký kraj

rodiče

obce, které nezřizují školu 1
lokální konzultant Agentury pro sociální 
začleňování

1 Markéta Mížová člen ASZ

MAS 1 Jan Balcar člen MAS KJH, o.p.s.
ORP 1 Dušan Rejl člen Město Trutnov
zástupce Centra podpory projektu SRP v 
daném kraji (NIDV)

1



ŘÍDICÍ VÝBOR

➢ Nominace na volná místa
• vyplnění google formulářů

• do 30. 5. 2019 do 13:00 

➢ Organizace
• pokud nebude dostatek navržených - oslovíme 

individuálně

• ustavující zasedání – návrh 12. 6. od 13:00, 
zasedací místnost MAS
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6. PLÁNOVANÉ AKTIVITY NA R. 2019
➢ Pracovní skupiny dle tematických oblastí
➢ Implementační aktivity

➢ Setkávání ředitelů škol
➢ Setkávání zástupců institucí NZV (místně zakotvené učení)
➢ Žákovské parlamenty (analýza + podpora / vznik)
➢ Rozvoj čtenářské gramotnosti a pregramotnosti (knihovny, 

muzea)
➢ Podpora rozvoje pedagogických pracovníků
➢ Sdílení informací poradenských pracovníků
➢ Pravidelná setkávání zřizovatelů škol
➢ Podpora zdravého životního stylu
➢ Vzdělávací aktivity pro rodiče
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CO VÁM PROJEKT MAP II NABÍZÍ

➢ Jedinečnou komunikační platformu o vzdělávání, tj. 
přenos a sdílení informací vč. čerpání příkladů 
dobré praxe s kolegy v oboru (řešení aktuálních 
problémů v pracovních skupinách)

➢ Koordinovaný přístup ke vzdělávacím akcím 
realizovaným v regionu

➢ Evidenci vašich projektových záměrů (nutná 
podmínka pro případnou žádost o dotaci)

➢ Z projektu není možné získat peněžní prostředky 
na investiční akce!
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MAP Trutnovsko II

Realizační tým MAP Trutnovsko II

DĚKUJEME ZA POZORNOST!


