
 

 

 

 

Zpravodajské   listy   1/2019 

Hlavní články 
 

 Jednání ředitelů 

 Aktualizace Investičních priorit 
MAP Turnovsko 

 

1.3.2019 začal 
druhý rok projektu 
MAP Turnovsko II. 

 

 

Jednání ředitelů  
březen 2019 
 
Dvoudenní seminář pro ředitele 

škol byl ve spolupráci 

s odborem školství, kultury 

a sportu Městského úřadu 

v Turnově uspořádán ve dnech 

26.- 27. března v Rokytnici. 

Dvoudenní program byl 

rozdělen na samostatné bloky, 

ve kterých byli ředitelé 

seznámeni pracovníky MŠMT 

nejenom s novým financováním 

a vykazováním,  byli seznámeni 

s novelami školských právních 

předpisů i jak se připravit na 

Šablony II. 

Pravidelné setkávání ředitelů se 

stalo pro MŠ i ZŠ tradicí 

a vzrůstající zájem dokazuje, že 

toto je jedna z cest, jak efektivně 

předávat zástupcům škol 

nejnovější informace.  

Důležitým faktorem těchto setkání 

jsou i neformální rozhovory mezi 

samotnými aktéry, řediteli, 

pedagogy a  přednášejícími. 

 

 
 

Změna na odboru školství, 

kultura a sportu na Městském 

úřadě v Turnově. 

 
Od 1.ledna 2019 ukončila své 
působení na pozici odborného 
referenta odboru školství paní Bc. 
Renata Brychová, která zároveň 
pracovala i na pozici koordinátor 
spádovosti škol projektu MAP. 
Na základě výběrového řízení na 
toto místo nastoupila paní 
Kateřina Mrkvičková, která 
zároveň převzala i pozici 
v realizačním týmu MAP. Kontakt 
na MěÚ je 481 366 754, 
k.mrkvickova@mu.turnov.cz 
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     Název projektu: MAP Turnovsko II 
  Registrační číslo  projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609 
  Doba realizace projektu:  1. 3.2018 – 28.2.2022 

 

Pracovní skupina pro 
rovné příležitosti 

 
Předseda:  

Mgr. Michal Loukota  

michal.loukota@zsskalova.cz, 

telefon: 737 131 295 
 

  Pracovní skupina pro   
  financování 
 
Předsedkyně: 

Mgr. Martina Marková  
m.markova@mu.turnov.cz, 
telefon: 481 366 757 

Pracovní skupina pro 
rozvoj čtenářské        
gramotnosti 

Předsedkyně: 

Mgr. Jana Pekařová  
jana.pekarova@zsskalova.cz, 
telefon: 721 623 006 

Pracovní skupina pro 
rozvoj matematické   
gramotnosti 

Předsedkyně: 

Mgr. Radmila Laudová 
skola@2zs-turnov.cz,  

telefon: 723 863 511 

 
Pracovní skupina pro 
zájmové a ostatní 
vzdělávání 

 

Předsedkyně: 

Ing. Lenka Krupařová 
kruparova@mapturnovsko.cz, 
telefon: 720 036 529 
 

Pracovní skupiny MAP  

 

Webové stránky MAP Turnovsko 
www.mapturnovsko.cz 
 

Novinky 
Na webových stránkách byl nově zřízen odkaz na metodickou 
pomoc školám. Jsou zde zveřejňovány informace, které mohou 
pomoci nejenom ředitelům škol, ale mohou poskytnout užitečné 
informace i široké veřejnosti. 
V případě dotazů, je možné kontaktovat kancelář MAP Turnovsko, 
mapturnovsko@seznam.cz. 
 
Nově byla zřízena záložka CO SE DĚJE. Obsahem jsou: 
1)  Informace pro veřejnost 
2)  Přehled akcí 
3)  Archiv 
Tato rubrika vznikla na základě výstupů z jednání řídícího 
výboru, kdy bylo řídícím výborem požadováno zveřejnění již 
uspořádaných aktivit v rámci projektu. 
 
 

Aktualizace Investičních priorit 
 
Vzhledem k tomu, že Místní akční skupiny dostaly možnost připravit  
nové výzvy pro čerpání finančních prostředků v rámci Programu  
rozvoje venkova a jednou z možností čerpání,  je i podpora  
mateřských a základních škol, kdy mohou být podpořeny: 
-rekonstrukce, MŠ, ZŠ včetně zázemí a doprovodného stravovacího  
a hygienického zařízení,  
-venkovní mobiliář i herní prvky,  
-pořízeny nové technologie a další vybavení včetně doprovodného  
stravovacího zařízení, úpravy povrchů, stavby odstavných ploch,  
parkovacích stání, přístupových cest, oplocení, 
-nákup nemovitostí  
Zkontrolujte si všichni své investiční záměry uvedené v MAP,  
popřípadě požádejte o aktualizaci. 
Termín aktualizace je stanoven na červen 2019,  
kdy by měl jednat řídící výbor. 
Více informací k připravované výzvě: www.mas-achat.cz,  
                                                                  www.opscr.cz 
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