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          Turnov 27.5.2016  

Zápis 
Ze setkání ředitelů MŠ, ZŠ a školských zařízení zapojených v projektu   

„MAP Turnovsko“  
Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000101, 

které se uskutečnilo 

v prostorách Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy 

Turnov, Zborovská 519 (restaurace v přízemí) 

dne 25.5.2016 od 13,00 hodin 

 

Přítomni: dle presenční listiny 

 

Program:  

 
1. Zahájení – Mgr. Petra Houšková, místostarostka Města Turnova 

Přítomné přivítala a setkání zahájila místostarostka Města Turnova a zmínila, co je Místní akční 
plán vzdělávání a co by měl školám přinést. 
 

2. Představení projektu MAP Turnovsko – Ing. Lenka Krupařová 
Hlavní manažerka projektu Ing. Krupařová představila projekt MAP Turnovsko - co je cílem 
projektu,  jaká jsou východiska MAP, struktura dokumentu, povinná a doporučená opatření MAP, 
shrnula klíčové aktivity projektu (akční plánování, evaluace, řízení MAP a řízení projektu)  
 

3. Proč inkluzivní vzdělávání? – Mgr. Karel Bárta 
Expert projektu Mgr. Karel Bárta představil dokument „Inkluzivní vzdělávání“, ve kterém objasnil, 
kam inkluze směřuje, dále zmínil dokumenty: o přijetí „Úmluvy o právech dítěte 104/1991 Sb.“, 
usnesení vlády 92 zemí o změně stávající vzdělávacího systému „Prohlášení ze Salamanky, 
UNESCO, 1994, „České vzdělávání § Evropa, Zelená kniha, Praha 1999, „Učení je skryté bohatství, 
vzdělávání pro 21. století, UNESCO, 1996“, „Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, 2001, Bílá 
kniha“, „Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, 2001, Bílá kniha“, „Národní 
program rozvoje vzdělávání v České republice, 2001, Bílá kniha“, Úmluva o právech osob se 
zdravotním postižením, OSN, New York, 2006“, „Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020“, 
„Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě“, „Zpráva OECD o 
hodnocení vzdělávání v České republice – 2012“, Další dokumenty, „Operační program Výzkum, 
vývoj a vzdělávání 2014-2020“ a „ Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozd. předpisů“.   
 

4. Výsledky dotazníkové šetření na školách – RNDr. Robert Rölc, Ph.D. 
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Odborný řešitel 1 projektu MAP Turnovsko RNDr. Robert Rölc, Ph.D.  přednesl zpracované 
agregované výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo na konci r. 2015 na školách. Zmínil zde 
všechna data, která byla dostupná z MŠMT, tj.: Účast na šetření, Rozvoj infrastruktury za MŠ a ZŠ, 
vč. rekonstrukcí a vybavení v letech 2010-2015 z EU, plánované investice do vybavení v letech 
2016-2020 z EU a hlavní oblasti podpory z OP a nejčastější překážky 
 

5. Webové stránky projektu – Ing. Petr Hanzl 
Web master Ing. Hanzl přítomným představil stránky k projektu MAP Turnovsko 
http://www.mapturnovsko.cz/, majitel domény – realizátor projektu Obecně prospěšná společnost 
pro Český ráj. Informoval o tom, co vše stránky obsahují  a zmínil kontaktní formulář, kam mohou 
školy vstupovat bez hesla. 
 

6. Výzva MŠMT 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro 
MŠ a ZŠ – Lenka Kvintusová – oborný řešitel 2 projektu MAP 
L. Kvintusová informovala o všech důležitých bodech výzvy a o jednotlivých šablonách. Kladla důraz 
na dobré časové nastavení aktivit a zmínila novou aktualizaci ze dne 20.5. Všem přítomným 
zástupcům škol byla nabídnuta pomoc s administrací žádostí jak ze strany MAS Achát z.s., tak 
z Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj. 
Na setkání též vystoupila Ing. Jana Otavová – vedoucí krajského pracoviště Národního institutu pro 
další vzdělávání Liberec. Informovala o projektu SRP IPs Strategické řízení a plánování ve školách. 
Zmínila také problematiku šablon a nabídla poradenství od NIDV. 
 

7. Přestávka, občerstvení 
 

8. Dotazy a doplňující informace 
V závěru setkání byly řešeny např. tyto otázky: 

- Týkají se šablony též školských zařízení? 
- Když si MŠ požádá o chůvu dříve, než dítě nastoupí? 
- Je celá prezentace dnešního setkání na webu? 
- Na závěr Ing. Lenka Krupařová vznesla požadavek k vytvoření Pracovních skupin, které by 

měly být 3 – MŠ, ZŠ, neformální vzdělávání s tím, že školy si mohou navrhnout své zástupce, 
ať již ředitele, učitele, aktivní rodiče. 

- Příští Setkání ředitelů MŠ, ZŠ a školských zařízení je plánováno na podzim 

2016. 

 

Setkání bylo ukončeno v 15:10 hod. 

 

Zapsala:  Petra Patočková       

Ověřila: Ing. Lenka Krupařová                             

http://www.mapturnovsko.cz/

