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Pozvánka 

II. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 

projektu MAP Semilsko 

Dobrý den,  

dovoluji si Vás pozvat na II. setkání pracovních skupin v rámci projektu MAP Semilsko. 

Setkání se uskuteční v pondělí 9. ledna 2017 od 15:30 hodin v prostorách ZŠ T. G. Masaryka 

v Lomnici nad Popelkou.  

Program setkání:  

 Představení aktuální situace v projektu MAP Semilsko 

 Představení akce Den pedagogických inspirací pro ZŠ (3. 2. 2017) 

 Představení analytické části dokumentu MAP Semilsko  

 Oblasti rozvoje 

V rámci setkání budeme společně hledat oblasti, v nichž by se pedagogové rádi rozvíjeli, 

témata projektů, které by bylo možné realizovat, a identifikovat problémy, jež je třeba 

řešit. Prosím, připravte si své podněty a nápady, které můžete dopředu prodiskutovat 

se svými kolegy přímo ve vaší škole.  

 SWOT-3 analýzy 

Společně u kulatého stolu budeme hledat vždy 3 nejzásadnější silné stránky, slabé 

stránky, hrozby a příležitosti pro povinná a doporučená opatření MAP. 

 

V rámci tohoto setkání s Vámi bude uzavřena dohoda o provedení práce, aby Vám mohla být 

průběžně vyplácena odměna související s činností v pracovních skupinách. K tomu od Vás budeme 

potřebovat vyplněný formulář, který je umístěn na další straně této pozvánky.  

V případě, že se nebudete moci setkání zúčastnit, prosím o zaslání zprávy, případně můžete za 

sebe vyslat náhradníka. Pokud byste věděli ještě o někom, kdo by se rád stal členem pracovní skupiny, 

přizvěte ho k tomuto setkání.  

Těšíme se na shledání s Vámi! 

Za realizační tým MAP Semilsko 

Petr Sádek 

 petrsadek26@gmail.com, 605 065 038 
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Údaje potřebné k uzavření DPP: 

 

Jméno: 

Příjmení: 

Rodné příjmení:  

Místo narození:  

Rodné číslo: 

Bydliště:  

Nejvyšší dosažené vzdělání: 

Bankovní spojení: 

Telefon:  

 

Tento formulář s sebou prosím přineste na setkání PS 9. ledna 2017. 
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