
 

 

 

 

 

 

 
          
 

  

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 

     
  
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

Zpravodajské   listy   3/2017 

Stěhování kanceláře 

Přestože komunikace mezi realizač-
ním týmem a aktéry z území probíhá 
převážně na základě osobních 
schůzek ve Vašich školách a školkách, 
elektronicky, či telefonicky, dovolu-
jeme si Vás tímto informovat, že do-
šlo k přestěhování naší kanceláře 
MAP Turnovsko. Od června nás mů-
žete navštívit v Domově mládeže 
Střední zdravotnické školy, 28.října 
1872 Turnov, kdykoliv po telefonické 
domluvě. 

Zasedání Řídícího výboru 
 
V pondělí 22.5.2017 se uskutečnilo 
další pracovní jednání Řídícího vý-
boru. Již tradičně se zástupci škol-
ských zařízení, rodičů a odborníků 
sešli na Městském úřadě v Turnově, 
aby prodiskutovali, připomínkovali a 
následně schválili/neschválili     
předložené materiály, týkající se 
vzdělávání v ORP Turnov. 
Program jednání obsahoval 10 bodů 
a bylo přijato 7 usnesení. 

Hlavní články 
 

 Zasedání Řídícího výboru 

 Jednání pracovních skupin 

 Plán aktivit 

 Roční akční plán 

 

Řídící výbor na svém jednání schválil: 

 Analytickou část MAP – obecnou 
část analýzy a SWOT 3 analýzu 

 Aktualizaci investičních priorit – 
seznam projektových záměrů pro 
investiční intervence v rámci MAP 
ORP Turnov do roku 2023 

 Akční plán 
 Aktivity spolupráce 
 Infrastrukturní opatření 
 Evaluační zprávu 

 

Dále vzal Řídící výbor na vědomí: 
 Roční akční plán 

 
Předběžný termín příštího zasedání 
Řídícího výboru, kde by mělo dojít 
ke schválení Ročního akčního plánu,  
byl dohodnut na 28. 8. 2017. 

Jednání pracovních skupin 

Během měsíce června proběhlo 
také setkání všech tří pracovních 
skupin. 
Obsahem jednání bylo zejména 
seznámení s dosavadním postu-
pem prací, předání informací z Ří-
dícího výboru a připomínkování 
ročního akčního plánu. 
Setkání PS Předškolní vzdělávání 
proběhlo 14. 6. na MěÚ Turnov, 
PS Zájmové a ostatní vzdělávání  
12. 6. ve Žluté ponorce a PS Zá-
kladní vzdělávání 8. 6. v ZŠ Tur-
nov, ul. Skálova. 
 
 
 

 

Veškeré výstupy 
z jednání  

pracovních skupin 
 i Řídícího výboru 
jsou zveřejňovány 

na 
www.mapturnovsko.cz 

v záložce 
dokumenty 

 

http://www.mapturnovsko.cz/
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*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 

 
MAS Achát, z.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
(SCLLD) území MAS Achát pro období 2014-2020 má vyhlášenu výzvu k před-
kládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost 
s názvem  

                   „MAS Achát – OP Z – Prorodinná opatření I“  
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 
 
Příjem žádostí je do 14.7.2017                                  Více informací na: www.mas-achat.cz 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II (č. 02_16_032) 
 

Podpora zavádění formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a 

propojování formálního a neformálního vzdělávání. V koncepčních projektech a tematických partnerstvích a 

sítích, které vzniknou, budou dále podpořeni pedagogičtí pracovníci v získávání kompetencí v oblasti 

jazykového vzdělávání a kompetencí pro demokratickou kulturu. 

• Alokace na výzvu: 700 000 000 Kč • Minimální výše výdajů: 3 000 000 Kč • Maximální výše výdajů: • 15 

000 000Kč platí pro projekty se zvolenou povinně volitelnou aktivitou č. 5 • 20 000 000 Kč platí pro projekty 

se zvolenou povinně volitelnou aktivitou č. 2, 4, a 7 • 30 000 000Kč platí pro projekty se zvolenou povinně 

volitelnou aktivitou č. 3 a 6 

Další informace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Sekce operačních programů Harfa Office 

Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9 http://opvvv.msmt.cz - sekce Výzvy opvvv@msmt.cz 

Ministerstvo místního rozvoje 

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2017 z podprogramu Podpora 

obnovy a rozvoje venkova pro DOTAČNÍ TITUL č. 6 
Dotační titul č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury Podporovány budou projekty s výstupy, na 

jejichž výběru a přípravě, případně také realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které 

jsou zaměřené:  na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová 

hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,  na rekonstrukci nebo modernizaci 

školních tělocvičen.  

ŽADATELEM JE OBEC. 

 
Termín ukončení příjmu žádostí je 18. 8. 2017, 12:00 hod. 

Další informace: http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-

Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2017 

 
 

http://www.mas-achat.cz/
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2017
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2017
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Jménem kanceláře MAP 

Vám děkujeme za 

spolupráci, přejeme 

krásné prázdniny, 

dlouhou dovolenou       

a těšíme se na další 

spolupráci při tvorbě 

MAP 
     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 

 

Plán aktivit projektu: 
17.7.   Vedení a řízení pracovních týmů 

28.8.  Řídící výbor MAP 

30.8.  Jednání s nespokojenými rodiči 

12.9.  Diagnostika předškolních dětí 

10.10.  Výchova dítěte – co je v ní důležité 

19.10.  Supervize  

20.11.  Komunikace pro MŠ 

  Setkání ředitelů – Příchovice (termín bude upřesněn) 

                    Kurz první pomoci (termín bude upřesněn) 

  Prevence syndromu vyhoření (termín bude upřesněn) 
 

Termíny jednotlivých aktivit mohou být ještě upraveny. Sledujte webové stránky MAP Turnovsko. Pozvánky budou v předstihu 

rozesílány cílovým skupinám. 

Roční akční plán 
Dokument, který podléhá schválení Řídícímu výboru a obsahuje aktivity škol a školských zařízení na období 

školního roku 2017/2018. Z tohoto dokumentu by mělo být patrné, které aktivity a za kolik finančních 

prostředků, každá škola plánuje. Dokument byl vypracován na základě vyplněných dotazníků MŠ a ZŠ ve 

spolupráci s odborem školství MěÚ Turnov. Jeho projednání proběhlo i v rámci pracovních skupin. 

Nyní máte všichni pracovní verzi k dispozici, popřípadě si ji můžete stáhnout na www. 

mapturnovsko.cz .  

Do 31. 7. 2017 můžete tento dokument doplňovat a aktualizovat. Doplněné verze prosím zasílejte na    

e-mail: kvintusova@mapturnovsko.cz  

V případě, že budete potřebovat konzultaci k vyplnění, můžete paní Kvintusovou kontaktovat na tel. čísle 

776 695 828 

 

mailto:kvintusova@mapturnovsko.cz

