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Zasedání Řídícího výboru  

 
V pondělí 28.8.2017 proběhlo 
na Městském úřadě v Turnově 

další jednání Řídícího výboru 
MAP Turnovsko. 
Přítomní členové měli na pro-

gramu mimo jiné schválení 
Analytické části dokumentu 

MAP a Ročního akčního plánu 
2017/2018. 
Zápis z jednání je zveřejněn na 

webových stránkách                                          
www.mapturnovsko.cz  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hlavní články 
 

 Zasedání Řídícího 

výboru 

 Knihovna MAP 

 Memorandum o 

spolupráci 

 Výzvy pro školy 

 

Memorandum                              
o spolupráci 

  
Jedná se o dokument, který 
je předkládán před ukonče-

ním projektu MAP Turnovsko 
a má doložit spolupráci sub-

jektů vzniklou během pří-
pravy místního akčního 
plánu. Celý text dokumentu 

je zveřejněn na webových 
stránkách a byl zaslán všem 

zřizovatelům školských zaří-
zení v území ORP. 
Účelem Memoranda je kon-

struktivní spolupráce a rozvoj 
dobrých vzájemných vztahů 

mezi aktéry působícími ve 
vzdělávání v rámci ORP Tur-
nov, zlepšení vzájemné ko-

munikace a zajištění dosta-
tečného prostoru pro vzá-

jemná setkávání a výměnu 
zkušeností. 

 
 
 

Knihovna MAP 
 
Do kanceláře MAP 

(Domov mládeže Střední 

zdravotnické školy) byly 
pořízeny odborné knihy 
určené pro pedagogické 

pracovníky k bezplatným 
zápůjčkám. Seznam knih 

je k dispozici na 
webových stránkách 

projektu. Bližší 

informace poskytuje 
kancelář MAP, popřípadě 

Mgr. Karel Bárta. 

Aktualizace plánu                                  
Investičních priorit 

 
Kolektiv pracovníků MAP Tur-

novsko připravuje na další jed-
nání Řídícího výboru aktuali-
zaci seznamu Investičních pri-

orit. V případě, že máte na 
svých školách nové investiční 

záměry, které nejsou v nyněj-
ším plánu uvedeny, kontak-
tujte kancelář MAP v dostateč-

ném předstihu, aby Váš záměr 
mohl být zapracován a ná-

sledně na jednání Řídícího vý-
boru (listopad 2017) schválen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednání s nespokojenými rodiči 
Seminář pod vedením Mgr. M. 

Veselé proběhl pro zájemce z 
řad pedagogů ZŠ 30.8.2017. 
Téma bylo doplněno modelo-

vými situacemi a účastníkům 
byly nabídnuty efektivní strate-

gie řešení problémových ob-
lastí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnostika dítěte předškolního 
věku 
Kurz, jehož lektorkou byla Mgr. 
J.Bednářová, byl určen pro ře-

ditele a pedagogy MŠ. Cílem 
bylo co nejblíže seznámit peda-
gogy s jednotlivými fázemi vý-

voje předškolního dítěte, s dia-
gnostikou dílčích funkcí, jako 

východiska pro vytváření indivi-
duálního programu rozvoje dí-
těte předškolního věku. 
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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 

             

                                                                                                                                       
*Výzvy se vztahuje k území těchto měst a obcí z ORP Turnov:  Turnov, Hrubá Skála, Karlovice, Kacanovy, Ktová, Modřišice, Olešnice, Troskovice,   

        Všeň, Vyskeř. 

     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: 

 
10.10.        Výchova dítěte a co je v ní důležité – přednáška Václava Mertina 
12.-13.10.         Setkání ředitelů mateřských a základních škol ORP Turnov v  
                        Rokytnici nad Jizerou  

20.,23.,27.10.    Kurzy první pomoci   
20.11.               Jak řešit konfliktní situace ve škole - seminář Ing. Petry Lachnittové  

10-12/2017       Příprava projektu MAP II a Implementace 
 

MAS Achát, z.s. vyhlásila dne 4.9.2017 2. výzvu k předkládání žádostí o 

podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s 

názvem 2.výzva MAS Achát – IROP – Zabezpečování dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.* Žádosti je možné podávat 

do 27.10.2017 do 12.00 hod. v systému MS2014+. 

 Veškeré potřebné informace jsou zveřejněny na http://mas-achat.cz/vyzvy/irop/2-vyzva-

zvyseni-dostupnosti-infrastruktury-pro-vzdelavani                                                                                         

Případné informace Vám podá:  

Kancelář MAS Achát – mas-achat@seznam.cz 

Lenka Kvintusová, tel. 776 695 828 

 

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlásila dne 11.9.2017 

4. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP) s názvem 4. Výzva OPS pro Český ráj – IROP – 

Vzdělávání.* Žádosti je možné podávat do 13.10.2017 do 12.00 hod. v 

systému MS2014+. 

 Veškeré potřebné informace jsou zveřejněny na http://www.craj-ops.craj.cz/view.php?cis-

loclanku=2017090004.   

                                                                                                                                            

Případné informace Vám podá: 

RNDr. Robert Rölc, Ph.D. 

tel. 606 603 194, rolc-opscr@seznam.cz  nebo                                                                                                    

Ing. Veronika Horáková 

tel. 739 017 494, veronika1horakova@seznam.cz 
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