MAP Trutnovsko II – úvodní workshop koordinátorů jednotlivých škol – podaktivita 2.7
Zápis ze skupiny č. 2
zasedací místnost MAS KJH, 18. 9. 2019, od 13:00
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Základní informace o projektu MAP Trutnovsko II
Role zástupce školy
Podaktivita 2.7 – Podpora škol v plánování
Co si představit pod pojmem strategie školy?
Přístupy ke tvorbě strategie školy
Náměty a diskuze

1. Základní informace o projektu MAP Trutnovsko II
J. Balcar přivítal za celý realizační tým všechny přítomné na setkání 2. skupiny koordinátorů
jednotlivých škol. Prezenční listina z jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
• M. Hátle seznámil v krátkosti zástupce škol s projektem MAP Trutnovsko II s odkazem na
podaktivitu 2.7 Podpora plánování ve školách viz prezentace (příloha č. 2 zápisu).
2. Role zástupců škol
• K. Turek informoval zástupce škol, v čem spočívá jejich role koordinátora. Více prezentace
(příloha č. 2 zápisu).
3. Podaktivita 2.7 – Podpora škol v plánování
• M. Hátle a K. Turek vysvětlili cíl podpory škol v plánování, výsledek a postavení MAP.
Proběhla debata s přítomnými zástupci škol.
4. Co si představit pod pojmem strategie školy?
• M. Hátle uvedl na příkladech pro představivost zástupců škol pojem strategie školy.
5. Přístupy k tvorbě strategie školy
• Na základě diskuze seznámili zástupci škol členy realizačního týmu se stavem platných
dokumentů jednotlivých škol včetně strategií.
• M. Hátle je informoval o správnosti postupu při tvorbě strategie rozvoje škol a jejího
významu.
6. Náměty a diskuze
• Informace o výzvách pro školy prostřednictvím MAS KJH:
- v rámci IROP je pro školy připravené opatření Infrastruktura vzdělávání
- v rámci PRV se chystá vyhlášení výzvy na aktivitu MŠ a ZŠ
Bližší informace o obou výzvách najdete v odkazu http://kjh.cz/index.php
• Realizační tým informoval zástupce škol o plánovaném výjezdním zasedání, kde by se
plánování a formulace potřeb škol konalo v rámci dvoudenního jednání v regionu.
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- Setkání koordinátorů všech škol s možností společné inspirace a metodické spolupráce by
proběhlo 6. – 7. 11. 2019 v Radvanicích.
- Možnost stávajících podkladů, dokumentů škol (Strategický plán, Koncept školy) dát
k nahlédnutí RT, který může následně dát případný návod, jak dokument poupravit či rozšířit.
- Důležitou součástí dokumentu je vize - M. Hátle a K. Turek poinformuje, jak má vize vypadat
a jak se tvoří.
• Rozdíl mezi Konceptem školy (obecné informace) a Strategií rozvoje školy (detailnější
dokument, definice konkrétních cílů) je značný.
• PS pro financování – zjistí možné toky dotací škol – pravidelný report školám.
• PS vítají doplnění členů i z řad koordinátorů a jejich doporučení na nové potenciální členy.
• Každému zástupci škol bude prezentace zaslána e-mailem.

Zapsala: Barbora Procházková
Dne 18. 9. 2019
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