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Řídící výbor projektu MAP debatoval nad tématy vzdělávání
Ve středu 18. ledna se v Základní škole Náchod – Plhov proběhlo třetí setkání Řídícího výboru Místní
akční plán rozvoje vzdělávání na Náchodsku. Na programu bylo především seznámení s aktuálními
informacemi o projektu MAP v ORP Náchod, přípravou akčního plánu a evaluací projektu a
představení změn ve složení Řídícího výboru.
Novými členy se stali pan Ing. Mgr. Pavel Rejchrt, zástupce realizátora MAS Stolové hory, který nahradil
bývalou manažerku MAS Stolové hory Mgr. Kateřinu Kapkovou a pan Mgr. František Majer, ředitel ZŠ
Komenského, Náchod.
Členové týmu MAP seznámili přítomné účastníky také se záměrem uspořádat závěrečnou konferenci
k projektu MAP s prozatím neoficiálním názvem „Škola pro život“, která by se měla konat ve dnech 21.
– 22. září 2017 v Náchodě. Zároveň je také pozvali na konferenci sousedského týmu, který zpracovává
Místní akční plán pro ORP Jaroměř, na konferenci s názvem „Pozitivní škola 2017“, která se koná 21. –
22. dubna v hotelu K-Triumf ve Velichovkách. Konference je pořádána v partnerství s týmem MAP
v ORP Náchod.
Dále byli přítomní členové seznámeni s výstupy pracovních skupin, které probíhaly ve stejný den před
jednáním Řídícího výboru. Na základě výstupů z pracovních skupin bude tým projektu MAP v průběhu
roku pořádat několik vzdělávacích akcí. V plánu je také pravidelně vydávat měsíčníky s plánovanými
akcemi, které budou rozesílány emailem a ke stažení na našich webových stránkách. Do uvedených
měsíčníků se mohou připojit i ostatní MŠ, ZŠ a NNO, případně i další subjekty se svou nabídkou, kterou
by chtěli zveřejnit.
V závěrečné části probíhala diskuze nad sebranými tématy z pracovních skupin a účastníci byli opět
vyzváni, že i nadále mohou kdykoli předkládat další návrhy a náměty školení, vzdělávacích seminářů,
kulatých stolů, workshopů případně i výjezdů za dobrou praxí a podobných aktivit.
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách MAS Mezi Úpou a Metují, MAS Stolové
hory a především na www.mapvorpnachod.webnode.cz
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