
 

 

 

 

 

 

 
          

 
  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Zpravodajské   listy   2/2017 

Roční akční plán 

Dokument, který je nedílnou součástí vznikajícího MAP. V uplynulém ob-
dobí probíhal ve školách sběr dat, aby  dokument měl vysokou vypovídající 
schopnost o potřebách školských zařízení pro následující školní rok a záro-
veň sloužil jako podklad zřizovatelům, řídícím orgánům ale i samotným ško-
lám pro nastavení dalšího rozvoje a spolupráce. 

Hodnocení přínosů vzdělávání 
 

První seminář pro vedoucí 
pracovníky mateřských škol, konaný 
15.února v ZUŠ Turnov zahájil cyklus 
pravidelných setkávání ředitelek MŠ 
z území MAP Turnovsko.  
 Hlavním tématem byl Rámcový 

vzdělávací program pro před-
školní vzdělávání  

 Mimo hlavní téma, setkání „za-
hájilo“ aktivní spolupráci ředite-
lek MŠ. Otevřelo mnoho oblastí 
případné další spolupráce, např. 
postupy škol při zpracování 
vlastního hodnocení do školního 
vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání, úpravy 
školního vzdělávacího programu 
nebo potřeby žáků se speciál-
ními  vzdělávacími potřebami, 
apod. 

 

Druhý seminář proběhl 7. dubna v ZŠ 
Skálova. Jeho tématem byl právě 
výše zmiňovaný Školní vzdělávací 
program, hodnocení školy a školní 
řád. Lektoři Mgr. D.Rakoušová a Mgr. 
K.Bárta připravili pro účastníky 
jednak vzorový školní řád, ale také 
podklady k autoevaulaci a mnoho 
dalších podkladů k jejich práci. 
 

 

 
 
 

Hlavní články 
 

 Roční akční plán 

 Spolupráce MŠ 

 Pozvánky, výzvy 
 

NIDV ve spolupráci s MŠMT pořádá 

 

22.5.2017 od 9:000-13:00 

 

INFOPANEL PRO  ZŘIZOVATELE 

 

 

Jednání Řídícího výboru MAP 

 

pondělí 22.5.2017 od 14.00 

 

v zasedací místnosti MěÚ 

Turnov 
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*Výzva se vztahuje k území těchto měst a obcí z ORP Turnov: město Turnov, obce Hrubá Skála, Kacanovy Karlovice, Ktová, Troskovice, Modřišice, 
Olešnice,  Všeň, Vyskeř. 

 

*Výzvy se vztahuje k území těchto měst a obcí z ORP Turnov:  Čtveřín, Frýdštejn, Jenišovice, Klokočí, Kobyly, Lažany,Loučky, Malá Skála,Mírová pod 

Kozákovem, Ohrazenice, Paceřice, Pěnčín, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, 
Sychrov, Vlastibořice, Žďárek 

 
 
 
 
 
 

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj o.p.s. jako nositel strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Český ráj a 
Střední Pojizeří na období 2014 – 2020“ plánuje vyhlásit výzvu k předkládání 
žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s ná-
zvem „MAS Český ráj a Střední Pojizeří– IROP – Dostupnost a kvalita in-
frastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“ 

 
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 
a celoživotní učení - integrované projekty CLLD “ 
 
Podporované aktivity: 
Infrastruktura předškolního vzdělávání, Infrastruktura základních škol, Infrastruktura pro zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání 
 
Plánovaný termín vyhlášení výzvy*: květen 2017             Více informací na : www.craj-ops.cz 

 

 
MAS Achát, z.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
(SCLLD) území MAS Achát pro období 2014-2020 plánuje vyhlásit výzvu k 
předkládání žádostí o podporu : 

 
1) z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem  

                  „MAS Achát – IROP – Infrastruktura pro školy“ 
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělá-
vání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD “ 
Podporované aktivity: 
Infrastruktura předškolního vzdělávání, základní školy a pro zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání 

2) z Operačního programu Zaměstnanost s názvem  
                   „MAS Achát – OP Z – Prorodinná opatření“  

Podporované aktivity: 
Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu zařízení (typu školní družiny – dětské kluby), s 
možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin  
Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost, Vzdělávání pečujících osob 
 
 
Plánovaný termín vyhlášení výzev*: květen 2017             Více informací na : www.mas-achat.cz 

 

http://www.craj-ops.cz/
http://www.mas-achat.cz/
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kancelář: 
Skálova ul. 466, Turnov 
e-mail: 
kruparova@mapturnovsko.cz 

telefon: 
+420 720 036 529 

www. mapturnovsko.cz 

     Název projektu: MAP Turnovsko 
  Registrační číslo  projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000101 
  Doba realizace projektu:  1. 5.2016 – 31.12.2017 

 

WORKSHOP PRO PEDAGOGY NA TÉMA  

KRUH PŘÁTEL – KRUH PODPORY 
 

středa 19.dubna 13-17 hod.-  Vzdělávací centrum 
Turnov, o.p.s., Jana Palacha 804 

Lektorka: paní Michaela Antalíková 

 
Podrobnější info, včetně přihlášky na www.mapturnovsko.cz 

ŠABLONY – příležitost pro školy 

 

Žádost o podporu, která je financována 
dotací z MŠMT ve výši min.200.000,- Kč do 
24.2. zatím podalo pouze 11 škol a školek 
z území ORP Turnov. 
Možnost podat žádost je ještě do 
30.6.2017, takže kdo ještě uvažujete využít 
100% příspěvek na aktivity šablon máte 
nejvyšší čas.  
S žádostí Vám bezplatně pomůže Vaše 
Místní akční skupina. 
Na jaro roku 2018 se chystá druhé kolo, kde 
by měly být aktivity ještě rozšířeny.  
A ke konci roku 2017 by měly být vyhlášeny 
i šablony pro ZUŠ a SVČ. 

Nebuďte ve stresu!!! 

Využijte pomoc MAS!!! 

…a dělejte to, co 

umíte…. 

UČTE !!! 

mailto:kruparova@mapturnovsko.cz

