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POZVÁNKA 

na 
dvoudenní výjezdní konferenci a workshop MAP pro ředitele 

a zřizovatele škol z Hlučínska 
  

Akce se uskuteční v termínu 20. - 21. 4. 2017, Malá Morávka, hotel BRANS 
 
 

Program: 
 

1) Čtvrtek 20. dubna 

 
11:00 – odjezd  
13:00 – příjezd na místo 
13:15 – oběd  
13:40-14:00 – registrace  
14:00 – zahájení konference (zástupce Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.) 
14:10 – základní informace MAP 
 
Témata k MAP I. část  
14:20 – Předškolní vzdělávání  
14:30 – Čtenářská a matematická gramotnost  
14:40 – Inkluze  
14:50-15:20 – diskuze k přednesených tématům 
15:20-15:40 – přestávka 
 
Témata k MAP II. část  
15:40 – Polytechnické vzdělávání  
15:50 – Udržení a rozvoj regionální identity 
16:00 – spolupráce s NNO a církvemi  
16:10-16:40 – diskuze k přednesených tématům 
16:40-17:00 – přestávka  
17:00-17:30 – spolupráce a akční plán na rok 2018 
 
17:30-19:00 – ubytování, večeře 
 

od 19:00 – workshop na téma spolupráce škol a obcí, příklady dobré praxe na Hlučínsku a Bruntálsku 
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2) Pátek 21. dubna 

 
9:00-10:00 – snídaně 
10:00-12:00 – šablony, dotační možnosti (IROP, ITI, MAS, ER Silesia, národní dotace) 
13:00 – odjezd (předpokládaný návrat 15:00) 

 
Pozn.: uvedené časy jsou orientační. 
 

Obecné informace: 
 

a) Doprava autobusem, ubytování a strava jsou pro účastníky zajištěny. 

b) Konference je určena ředitelům a zřizovatelům škol v mikroregionu; v případě nemožnosti účasti 

na konferenci lze nahlásit zástupce ředitele / místostarostu. 

c) Za obec a školu je možné přihlásit pouze 1 osobu (tj. 1 os./obec a 1 os./škola) 

 

Nástupní místa autobusu: 
 

11:00 Hlučín - autobusové nádraží 
11:10 Dolní Benešov - u kaple (obchod Hruška), směr Bolatice 
11:15 Bolatice - autobusové nádraží 
11:25 Kravaře - železářství, směr Opava 
11:30 Velké Hoštice - u restaurace 
 
 

V případě Vašeho zájmu, prosím, potvrďte svou předběžnou účast vyplněním údajů v tabulce 
(„návratka“) a zasláním do 2. února 2017 (včetně) na e-mail: HannaPaverova@seznam.cz 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NÁVRATKA 
 

Jméno a příjmení:  
Škola/ obec:  

Nástupní místo:  
Telefon:  
E-mail:  

 
 
 

 


