
 
 
 

 
 
 

 

Zápis ze setkání ředitelů/ředitelek a vedoucích učitelek 
v rámci implementačních aktivit projektu MAP pro Hranicko II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009162 

 

Místo: sídlo MAS Hranicko, Tř. 1. máje 328 
Termín: středa 13. 3. 2019 od 10 hodin 

Přítomni: viz prezenční listina 

Zápis ze setkání: 

1) Aktuální informace z MAPu II 
Vladislava Závrská, hlavní manažerka MAP II, shrnula aktuální informace z projektu MAP II, bližší 
informace viz prezentace MAP II. Aktuální informace o projektu MAP lze nalézt na webových 
stránkách regionhranicko.cz/map a na facebookové stránce MAP pro Hranicko. 
Připomínka K. Machyl: Nezapomínat v rámci MAPu na sportovní a environmentální aktivity. 

 

2) Nastavení pravidelného setkávání ředitelů vzdělávacích institucí 
Přítomní se shodli na tom, že:  
pro zástupce MŠ je vhodným termínem pro setkávání středa od 10 hodin,  
pro zástupce ZŠ je také vhodným termínem středa, ale lépe by vyhovoval čas od 13 hodin. 
Frekvence setkávání dle potřeby, nejméně však 1 x za čtvrt roku. 
Téma setkání se domluví vždy na předchozím setkání, popř. na základě mailové korespondence. 
Navrhované téma pro příští setkání: Spolupráce s OSPOD 
 
Podnět k vyřešení: Pokusit se domluvit společné setkání škol a PPP Hranice – domluvit se na 
společné spolupráci, zprávy nejsou vždy dostatečně jasné a odpovídající, pro pedagogy není lehké 
s nimi dále pracovat např. při přípravě IVP, návrh na depistáže ve školách, ... 

→ Vedoucí odboru školství Mgr. Vojtěch Bušina měl schůzku s pracovnicemi PPP Hranice. Nechtějí 
se účastnit společného setkání s řediteli všech škol, ale nabízejí možnost domluvit si osobní schůzku 
(buď s ředitelem, nebo s výchovným poradcem) a na této schůzce se domluvit na společném řešení. 

 

3) Aktuální informace k Šablonám II 
Hana Gaďurková, animátorka škol/koordinátorka MAP II shrnula základní informace o výzvě 
02_18_063 Šablony II, která je vyhlášena do 28. 6. 2019 do 14 hodin. Bližší informace viz prezentace 
Šablony II. 
Připomněla svou pozici animátorky, která pomáhá školám s administrací projektu a poskytuje jim 
metodickou pomoc. Školy zapojené do šablon tuto pomoc vítají. 

Aktuální informace o Šablonách lze sledovat na webových stránkách regionhranicko.cz/skoly. 

 

4) Sdílení příkladů dobré praxe v rámci šablon, diskuze 

Proběhla diskuze a sdílení příkladů dobré praxe, ředitelky/ředitelé si navzájem předávali své  
zkušenosti. 

http://regionhranicko.cz/dokumenty/aktuality/prezentace-map-ii-13-3-2019-777.pdf
http://regionhranicko.cz/mas-hranicko/map
https://www.facebook.com/maphranicko/
http://regionhranicko.cz/dokumenty/aktuality/prezentace-sablony-ii-13-3-2019-245.pdf
http://regionhranicko.cz/dokumenty/aktuality/prezentace-sablony-ii-13-3-2019-245.pdf
http://www.regionhranicko.cz/skoly

