
 
 
 
   

 

MAP Trutnovsko 

Setkání zástupců neformálního a zájmového vzdělávání 
 

Důl Bohumír v Jívce, 8. 3. 2018, od 15:00 
 

Program: 

1. Prezence účastníků 

2. Přivítání, představení účastníků a aktuálních aktivit zastoupených organizací v NZV 

3. Vyhodnocení dosavadní činnosti Pracovní skupiny NZV a společného letáku  

 Informace o stavu Místního akčního plánu vzdělávání 

 Představení záměrů v dlouhodobém a krátkodobém akčním plánu, zejména aktivit 

spolupráce: místně zakotvené účetní, propojení nabídky organizací NZV 

s potřebami MŠ a ZŠ 

 Různé, řešení dalších společných témat, možností společných aktivit 

 Příští setkání 

4. Výměna zkušeností – prezentace a prohlídka Dolu Bohumír 

 

1. Prezence účastníků 

Proběhla prezence všech účastníků, jejich podpisy jsou na prezenční listině, která je přílohou 

č. 1 tohoto zápisu. 

 

2. Přivítání, představení účastníků a aktuálních aktivit zastoupených organizací v NZV 

J. Balcar, manažer projektu, zahájil jednání a přivítal přítomné, kteří se následně představili. 

Následně předal slovo hostiteli – Karlu Novotnému. Ten pozdravila přítomné a krátce 

představil Důl Bohumír v Jívce, který se nachází v areálu společnosti GEMEC – UNION a.s. 

 

3. Vyhodnocení dosavadní činnosti Pracovní skupiny NZV a společného letáku  

 Informace o stavu Místního akčního plánu vzdělávání 

 Představení záměrů v dlouhodobém a krátkodobém akčním plánu, zejména 

aktivit spolupráce: místně zakotvené učení, propojení nabídky organizací NZV 

s potřebami MŠ a ZŠ 

 Různé, řešení dalších společných témat, možností společných aktivit  

 Příští setkání 

T. Mečíř představil dokument MAP Trutnovsko a odvedenou práci na něm od posledního 

setkání pracovní skupiny NZV.  

Poté J. Balcar v krátkosti připomenul historii pracovní skupiny a výsledek jejich 

společné práce – leták NZV, který byl distribuován do všech ZŠ a MŠ na území ORP Trutnov. Na 

základě toho proběhla debata s výsledkem, aby leták v elektronické podobě byl opět rozeslán 

do všech ZŠ a MŠ na území ORP Trutnov. 

J. Kulich představil Akční plán, který bude tvořit základ pro navazující projekt MAP II. 

Blíže představil aktivity s názvem „Místně zakotvené učení“ a „Propojení nabídky organizací 

NZV s potřebami MŠ a ZŠ“. Na konci svého bodu nechal prostor k debatě.  

 

Na závěr proběhla živá debata o tom, co by bylo možné společně realizovat v následujících 

letech. Zazněly návrhy jako vytvoření krátké prezentace nebo klipu, v němž by se prezentovaly 

NZV z území ORP Trutnov. Tento klip by se mohl rozeslat ředitelům ZŠ a MŠ. Sloužil by jako 
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upoutávka NZV z území ORP Trutnov. NZV projevily zájem také o vytvoření regionální učebnice. 

Všechny návrhy, které zazněly v debatě, se budou dále řešit na dalších setkání pracovní 

skupiny NZV. 

 

Zástupci NZV se prozatím zavázali k sledování svojí návštěvnosti, a to ve vztahu k letáku NZV: 

odkud je školy navštěvují nejčastěji a zda je nějaká škola vyhledala na základě uvedení v letáku 

NZV, který obdržely. 

 

4. Výměna zkušeností – prezentace a prohlídka Dolu Bohumír 

K. Dufková provedla přítomné dolem Bohumír a seznámila s aktivitami a činnostmi, kterým se 

věnují.   

 

Zapsala: Markéta Demešová  

Dne 8. 3. 2018 


