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Vzdělávací cyklus pro ředitele škol 1. - 3. 11. 2017 

Zápis k aktivitě Projekty spolupráce, výzva MAS České středohoří, představení 
dobré praxe z území 

 

Datum konání: 1. 11. 2017, 15.30 

Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

- Úvod: Zahájení Ing. Veronika Šturalová 
- Organizace vzdělávacího cyklu 
- Projekt MAP II – informace k výzvě (vyhlášení, průběh), podání informací k aktivitám 

implementace 
- Aktivity akčního plánu – aktivity spolupráce, aktivity škol, návrhy, zájem o aktivity:  

o PO1 – představení aktivit v PO1 dle SR.  
 Spolupráce s knihovnami, vyjma ZUŠ všichni 
 Výměna zkušeností apod., všichni 
 Soutěže u MG vynechat 
 Olympiády od DDM ponechat 
 Polytechnika 2x do roka, podpora TKM v rámci soutěží (technické hry) 
 Exkurze do reálných provozů, chtějí všichni, 1x za rok každá škola, výjezdy i na 

farmy (např. Držovice) – chtějí platit odvozy 
o PO2 – investice, nerelevantní 
o PO3 – představení aktivit v PO3 dle SR. 

 Sdílený supervizor, chtějí, školy nejsou schopny zajistit finanční udržitelnost 
supervizora.  

 Spolupráce s rodiči, 1x za rok (pro každou třídu), chtějí všichni 
 Sdílený právník, podmínkou je, aby nebyl z MěÚ 

- Druhostupňové školy – kariérové poradenství, povinné, 1x do roka 
- Spolupráce se školami – ZUŠ spolupracuje s konzervatořemi (2x do pololetí), opět doprava.  
-  Výjezdy do SŠ v rámci vyzkoušení praxe (5 škol zapojeno do projektu od KAP, SŠ má vše hrazené 

z projektu)  
o PO4 – představení aktivit v PO4 dle SR. 

 Spolupráce se zájmovými organizacemi - TKM (dopoledne školy, odpoledne 
kroužky).  

 Spolky ve školách, které neformálně vzdělávají např. ve sboru. = podpora 
neformálního vzdělávání.  

 Podpora lektorů na kroužky. 
o PO5 – představení aktivit v PO5 dle SR. 

 chtějí všichni, 2x 
- Poděkování a ukončení diskuze 
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