
 

 

 

 

 

 

 
          

 
  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zpravodajské   listy   1/2017 

AKTUALIZACE PLÁNU 
INVESTIČNÍCH PRIORIT 

Plán investičních priorit škol a škol-
ských zařízení v ORP Turnov byl zpra-
cováván od května do srpna 2016. 
Řídící výbor MAP tento dokument 
schválil na svém zasedání 29.8.2016 
a poté byl dokument předložen řídí-
címu orgánu. Protože se jedná o tzv. 
„živý“ dokument, je možná jeho ak-
tualizace v rámci 6 měsíčních inter-
valů. Proto jsou nyní na školy zasí-
lány jejich aktuální investiční záměry 
uvedené v tomto dokumentu a školy 
je mají možnost doplňovat a aktuali-
zovat. Datum pro odevzdání aktuál-
ních seznamů je 28. únor 2017. Poté 
budou data zpracována a předlo-
žena Řídícímu výboru MAP ke schvá-
lení.  

 
 
V případě, že chcete přispět ke 
tvorbě dokumentu, můžete kon-
taktovat předsedy  pracovních 
skupin (pracovní skupina Před-
školní vzdělávání - Mgr. Dagmar 
Rakoušová, pracovní skupina 
Školní vzdělávání - Mgr. Michal 
Loukota, pracovní skupina Zá-
jmové a ostatní vzdělávání Ing. 
Mgr. Tomáš Zakouřil), popřípadě 
manažerku projektu Ing. Lenku 
Krupařovou nebo kancelář MAP. 

 
 

kancelář: 
Skálova ul. 466, Turnov 
e-mail: 
kruparova@mapturnovsko.cz 

telefon: 
+420 720 036 529 

www. mapturnovsko.cz 

Pracovní skupiny 
 

Pracovní skupiny se scházejí podle po-
třeby, vždy na výzvu předsedy. Jejich 
hlavní náplní je nyní zpracování Akč-
ního plánu. Tento plán má obsahově 
čtyři části:  
 Opatření a aktivity jednotlivých 

škol 

 Aktivity spolupráce 

 Infrastruktura 

 Roční akční plán 

 
 
 

Jednání pracovní skupiny 

 
 

Vzorový dokument Akčního plánu byl 
vytvořen pracovníky MAP, ve spolu-
práci s předsedou pracovní skupiny ZŠ 
a byl poslán k připomínkování všem 
členům pracovních skupin. 
Termíny pro zpracování jednotlivých 
částí Akčního plánu byly nastaveny ná-
sledovně: 

Opatření a aktivity jednotlivých škol 

                       termín : 31.1.2017 
Aktivity spolupráce 

                       termín : 28.2.2017 
Infrastruktura 

         termín : 31.3.2017 
Roční akční plán 

         termín : 17.2.2017 
 
 

Hlavní články 
 

 Aktualizace plánu IP 

 Pracovní skupiny  

 Pozvánky 
 

Realizační tým MAP 
 

Setkání v Příchovicích 

 

 
V půlce listopadu 2016 se 

sešli ředitelé ZŠ a MŠ z ORP 

Turnov na pravidelném 

pracovním setkání 

v Příchovicích. 
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     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 

 

 

 
 

Pozvánka 
na setkání ředitelů mateřských a základních škol 

zapojených v projektu MAP Turnovsko a zřizovatelů těchto škol 
 
8. února 2017 od 13 hodin 
zasedací místnost MěÚ v Turnově č. 215, 1. patro 

Program: 
1. Zahájení 

2. Aktuální informace z projektu MAP Turnovsko 
3. Inkluze – zahraniční zkušenosti – Karin Marques 

4. Diskuse 

Předpokládané ukončení uvedeného setkání je v 15:45 hodin. 

 

Pozvánka 
Den pedagogických inspirací 

Akce pro pedagogy základních škol pořádaná v rámci projektu      
MAP Semilsko. 

termín: pátek 3. února 2017 od 8:00 

místo: Základní škola T.G.Masaryka v Lomnici nad Popelkou 

 

      
 


