Setkání ředitelů
MŠ a ZŠ Radvanice, 14. 6. 2017, od 13:00
Program:
1. Úvodní slovo ředitele MŠ a ZŠ a starosty obce
2. MAP Trutnovsko:
 stav projektu v našem území
 výstupy z jednání v Pilníkově, výjezdního jednání a příprava dalších v roce 2017 – školení,
služby, exkurze
3. výměna zkušeností
 představení činnosti žákovského parlamentu ZŠ Radvanice
 prezentace a prohlídka ZŠ
1. Úvodní slovo ředitele MŠ a ZŠ a starosty obce
Jan Balcar, manažer projektu, přivítal přítomné a předal slovo řediteli školy MŠ a ZŠ Radvanice
Robertu Hagerovi, který všechny pozdravil a upozornil, že na konci setkání se bude soutěžit o dvě
ceny. Poté starosta obce Radvanice Tomáš Němec v krátkosti vysvětlil, jak obec spolupracuje se
školou a jak funguje vzájemná podpora v Radvanicích. Prezenční listina z jednání je přílohou č. 1
tohoto zápisu.
2. MAP Trutnovsko
 stav projektu v našem území
Tomáš Mečíř připomněl, že proběhla aktualizace Strategického rámce MAP. Aktuální verze byla
schválena Řídicím výborem 14. 3. 2017 a odeslána na MŠMT. Jeho prezentace je součástí zápisu.


výstupy z jednání v Pilníkově, výjezdního jednání v Deštném v Orlických horách a příprava dalších
aktivit v roce 2017 – školení, služby, exkurze
Jednání vedli Tomáš Mečíř a Karel Turek. Připomněli, že proběhlo setkání ředitelů škol v Pilníkově.
Karel Turek shrnul závěr z jednání v Pilníkově a v Deštném v Orlických horách. Seznámil přítomné s
naplánovanými akcemi, které by mohly být ještě uskutečněny, například exkurze pro starosty do
jiných škol. Zmínil také nedostatek pracovního personálu ve sportovní oblasti a navrhl možnost sdílet
pracovníka mezi obcemi. Hovořil také o dalších nedostatcích, např. o nedostatečném vybavení hřišť a
jídelen, o ochranných pomůckách pro pedagogy. Na závěr shrnul předpokládané aktivity pro rok
2017.
Potom předali pánové Mečíř a Turek slovo p. Balcarovi, který přednesl plán 2. výjezdního jednání.
Předtím než začal, požádal ředitele škol, aby o projektu MAP informovali své zřizovatele a také
učitele. Následně se vrátil k plánovanému výjezdu. K programu proběhla krátká diskuze, ze které
vyplynulo: Odjezd je naplánován na středu 4. 10. 2017 odpoledne – cca 15:00 na jižní Moravu a
předpokládaný návrat je v pátek 6. 10. 2017 kolem 15:00. Přespání bude řešeno v ubytovacím
zařízení ve Velkých Bílovicích a navštíví se školy v okolí. Pak nechal čas na podněty od ředitelů. Petr
Kalousek, ředitel ZŠ Úpice – Lány, navrhl navštívit ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice. Je to škola, se kterou už
spolupracují, má žákovský parlament a zkušenosti s individuálním plánem. Robert Hager, ředitel ZŠ a
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MŠ Radvanice, navrhl školu, která je také v okolí. Proto byla vytvořena pracovní skupina, do níž byli
nominováni Robert Hager, Petr Kalousek, Radka Šolcová a Martina Švorcová, a ti budou tvořit
program 2. výjezdního jednání. Všichni ředitelé souhlasili s členy pracovní skupiny a někteří již
vyjádřili souhlas s plánovou akcí i s termínem.
3. Výměna zkušeností
 Seznámení s činností žákovského parlamentu ZŠ Radvanice
Žákovský parlament představili dva žáci ze ZŠ Radvanice. Vysvětlili způsob, jakým se volí, jak dlouhé
je jedno volební období, kolik zástupců má daná třída a jak často se scházejí. Hlavní úkol žákovského
parlamentu je řešení připomínek žáků s vedením školy a pořádání společných akcí, např. Halloween,
orientační běh, lampionový průvod s přespáním ve škole atd. Také ukázali své nové logo, které je
výsledkem jejich společné práce. V rámci žákovského parlamentu si vybudovali školní klub, který
využívají všechny děti ve škole. Parlament si organizují samy děti. Určují si, kdy se sejdou a jaké
připomínky stojí za to řešit s vedením školy. Jejich prezentace je přiložena k zápisu.
 prezentace a prohlídka ZŠ
Byla představena funkčnost 3D tiskárny, využití PC učebny a jak obojí mohou využívat děti. Následně
byla provedena ukázka dětské čtyřkolky, kterou škola půjčuje dětem i domů. Je využívána například
při výuce dopravní výchovy. Na závěr byly losovány ceny, které odlehčily inspirativní odpoledne.

Zapsala: Markéta Demešová
Dne 14. 6. 2017
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