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Zápis ze  

 

Setkání ředitelů/zástupců všech mateřských, základních a uměleckých škol z 

území MAS Kraj živých vod 

 

termín: 24.2.2022 ve 13.00 hodin  

 

místo: restaurace U Vladaře, Toužim 

 

v rámci projektu MAP Karlovarsko III (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20.082/0019936)  

 

Přítomní: dle prezenční listiny 

 

Představení MAP III: 

M. Turková přivítala přítomné a představila projekt MAP Karlovarsko III, jeho zaměření, 

územní působnost, zapojené subjekty a aktivity. 

 

Zástupcům ZŠ, MŠ a ZUŠ byly odprezentovány již proběhlé a plánované aktivity. 

 

Přítomní byly seznámeni s nastavením a fungováním pracovních skupin v rámci MAP III – 

byla nabídnuta možnost spolupráce na jednotlivých pracovních skupinách.  

 

Putování krajem živých vod: 

V dalším bodě byla představena aktivita implementace MAP II – Putování krajem živých vod 

a další možnosti zapojení škol v této aktivitě mimo MAP, protože v MAP III nejsou nyní 

realizovány implementační aktivity. 

 

MAPy sdílení zkušeností: 

V dalším bodě probíhala diskuze a představení aktivit jiných MAPů na území Plzeňska. 

Přítomní diskutovali nad tématy a sdíleli zkušenost a možnosti využití pro školy na 

Karlovarsku. 

 

Představení půjčovny MAP: 

M. Turková představila půjčovnu pomůcek k testování pro MŠ a ZŠ. Školy se mohou hlásit 

administrativně-ekonomické pracovnici V. Wojnarové, pokud mají o některou z pomůcek 

zájem. 

 

Erasmus+ 

Zástupci škol byli seznámeni s možnostmi využití programů Erasmus pro malé venkovské 

školy, termíny a aktivitami do kterých se v rámci připravovaných výzev mohou školy zapojit. 

Byly také předány kontakty na regionální poradce na Karlovarsku.  

 

 

Nové Operační programy a další možnosti dotací pro školy 

V dalším bodě byli představeny nové OP – OPJAK, národní programy MŠMT, programy 

Karlovarského kraje, do kterých se školy mohou zapojit.  
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Na závěr probíhala diskuze k zapojení škol do Dne pro náš region a Čištění řeky Ohře. Dále 

také k jednotlivým problémům ve školách, účastníci si předávali zkušenosti z běžného 

fungování ve školách a diskutovali nastalé problémy.  

 

Příloha: 

Prezenční listina  

Pozvánka 

        Zapsala dne 24.2.2022 

                                                                                               M. Turková 


