Setkání pracovní skupiny Financování (MAP Trutnovsko II)
zápis č. 8
Videokonference (prostředí Google Meet), 1. 12. 2020, od 14:00
Program:
1. Rekapitulace uplynulého roku 2020
2. Dotační příležitosti pro školy a zřizovatele
3. Plán aktivit pro školní rok 2020/2021
4. Diskuze, různé
1. Rekapitulace uplynulého roku 2020
• Proběhla rekapitulace činnosti PS, informace o uskutečněných implementačních
aktivitách a platformách v roce 2020, viz. příloha zápisu č. 1. - Přehled všech aktivit –
infoservis.
2. Dotační příležitosti pro školy a zřizovatele
• Členové PS byly seznámeni s aktualizací dotačních tabulek, které budou zaslány
ředitelům škol a zřizovatelům.
• Obsahují – krajské zdroje, národní zdroje, evropské zdroje a jiné zdroje.
• Dotační kalendář, viz. příloha č. 2 zápisu.
3. Plán aktivit pro školní rok 2020/2021
• IA – Nikde nesmí býti smutno – výzva pro děti v MŠ – online vánoční besídka pro seniory,
obyvatele pečovatelských domů nebo domovy důchodců. Videa MŠ s písničkou,
básničkou, tancem, scénkou či přáním se zpracují a vyrobí se z nich finální video (1 – 1,5
hodiny), které poputuje pro potěšení k seniorům našeho regionu. Zapojené MŠ budou
odměněny formou dárkových poukazů do úpického papírnictví.
• 10. 12. 2020 - 3. blok platformy – Astronomie a robotizace (on-line)
• 16. 12. 2020 Kulaté stoly pro ředitele a zástupce MŠ, škol 1. stupně, 1.- 9. tříd, ZUŠ,
Městské gymnázium a SOŠ Úpice – spolu se S. Odlovou a D. Rejlem
• Rok 2021:
- IA – výzva tentokrát žáky ze ZUŠ – audiopříspěvky ZUŠ, finální audio jako poděkování
pracovníkům v marketech. Alternativa navržená Zuzkou Horákovou Radovou – jako
poděkování připraví něco pro markety ZŠ
- dokončení platformy – Astronomie a robotizace – 4. blok na hvězdárně v Úpici (fyzicky)
- realizace odložené platformy – Rozvoj podnikavosti dětí
- plánovaná čtenářská platforma – děti ze ZŠ čtou kamarádům z MŠ
- on-line seminář pro učitele (MZU) – realizace H. a J. Kulichovi
- kvízy (MZU) – zaměřeny na historii, přírodu apod. – v měsíčních intervalech, určeno pro
žáky ZŠ
- setkání ředitelů škol v Hajnici, představení netradičních metod výuky
- uskutečnění odložené IA – Jak využít svou obec při výuce – sdílecí setkání učitelů (MZU)
- nabídka elektronického průvodce – pomoc při rozhodování žáků s výběrem školy a
zaměstnání
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- propojení žákovských a studentských parlamentů
4. Diskuze, různé
• Proběhla diskuze k jednotlivým bodům zápisu.
• Členové PS byli seznámeni s průběhem a obsahem jednání PS pro ČG, MG, RP – SWOT
analýzy (ve dnech 24. a 25. 11. 2020)
• Informace o schválené standardizaci MAS KJH, o.p.s. pro 2021+.
MAS je způsobilá, od ledna 2021 se bude pracovat na strategii (info J. Balcar)
Prezenční listina dokladovaná formou čestného prohlášení zúčastněných je přílohou č. 3 tohoto
zápisu a Print Screen obrazovky je přílohou č. 4 zápisu.
Příští jednání se bude konat po domluvě členů PS financování.
Zapsala: Barbora Procházková
Dne 1. 12. 2020
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