
 

 

 

 

 

 

MMÍÍSSTTNNÍÍ  AAKKČČNNÍÍ  SSKKUUPPIINNAA  OORRLLIICCKKOO    

PPOOŘŘÁÁDDÁÁ  VV  RRÁÁMMCCII  PPŘŘÍÍPPRRAAVVYY    

SSTTRRAATTEEGGIIEE  KKOOMMUUNNIITTNNĚĚ  VVEEDDEENNÉÉHHOO  RROOZZVVOOJJEE  ÚÚZZEEMMÍÍ  MMAASS  OORRLLIICCKKOO  
 

DDIISSKKUUSSNNÍÍ  SSEETTKKÁÁNNÍÍ  NNAA  TTÉÉMMAA  
  

„„VVŠŠEESSTTRRAANNNNÁÁ  PPOODDPPOORRAA  VVZZDDĚĚLLÁÁVVÁÁNNÍÍ  NNAA  ÚÚZZEEMMÍÍ  MMAASS  OORRLLIICCKKOO““  
 
DNE: 31.3.2014 

OD: 13:30 hod. 

MÍSTO: KOUČINK AKADEMIE LIBCHAVY 

(http://www.mapy.cz/#d=addr_9646812_1&t=s&x=16.380769&y=50.016081&z=15 - sruby) 

  

 
PROGRAM: 
 

1. ZAHÁJENÍ, KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ MAS ORLICKO A ÚČASTNÍKŮ 

2. PRÁCE VE SKUPINÁCH (DLE PŘIHLÁŠENÍ)  

3. PREZENTACE VÝSTUPŮ JEDNOTLIVÝCH SKUPIN, DISKUSE NAD VÝSTUPY 

4. ZÁVĚR, PODĚKOVÁNÍ 
 

Výstupy jednání budou sloužit pro přípravu Strategie MAS ORLICKO a pro následné čerpání prostředků 

z Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu zaměstnanost a Operačního 

programu výzkum, věda, vzdělávání prostřednictvím MAS ORLICKO.  

 

Na jednání je potřeba se přihlásit. Kapacita účastníků v jednotlivých skupinách je omezená. Zájemci o účast 

na jednání se mohou přihlásit zde : http://doodle.com/pkrs6bn49r527p9r a to nejpozději do 25.3.2014. 

 

V případě dotazů se můžete obracet na Bc. Lucii Kokulovou, tel. 734 313 330,  

email: kokulova@mas.orlicko.cz 

 

Na setkání s Vámi se těší 

Ing. Ivana Vanická,  

manažerka MAS ORLICKO 

http://www.mapy.cz/#d=addr_9646812_1&t=s&x=16.380769&y=50.016081&z=15
http://doodle.com/pkrs6bn49r527p9r


 

 

 

 

 

Příloha: 

 

Účastníci se k diskusi mohou registrovat v následujících skupinách:  

 

Skupina 1 
Inovace ve vzdělávání 

Diskusní skupina na téma "Inovace ve vzdělávání". Potřebuje území MAS 
ORLICKO nové (inovativní) formy vzdělávání? Jak je podpořit? 

Skupina 2 
Malotřídky a jejich 
specifika 

Diskusní skupina na téma "Malotřídky a jejich specifika". Co přinášejí 
malotřídky nejen žákům, ale i celé komunitě? Jaká jsou jejich specifika a 
proč je podporovat? 

Skupina 3 
Základní školy 

Diskusní skupina na téma "Základní školy - potřeby a výzvy". Členové 
skupiny budou diskutovat o hlavních prioritách a potřebách při podpoře 
rozvoje základního školství. 

Skupina 4 
Mateřské školy a péče o 
děti do 3 let 

Diskusní skupina na téma "Mateřské školy - potřeby a výzvy". Členové 
skupiny budou diskutovat o hlavních prioritách a potřebách při podpoře 
rozvoje MŠ. 

Skupina 5 
Odborné školství a 
gymnázia 

Diskusní skupiny na téma "Odborné školství a gymnázia". Jaké jsou možnosti 
rozvoje odborného školství? Jak zvýšit zájem žáků i podpořit spolupráci s 
potenciálními zaměstnavateli v území? 

 

Kapacita účastníků je omezená.  

 

 

 

 

 

 

 

 


