Setkání pracovní skupiny pro financování
zápis č. 9
Videokonference (prostředí Google Meet), 15. 4. 2021, od 13:30

Program:
1. Rekapitulace činnosti, uskutečněné aktivity
2. Aktivity plánované na nejbližší období
3. Příprava projektu MAP III
4. Diskuze, různé

1. Rekapitulace činnosti, uskutečněné aktivity
p. Záliš informoval o:
• webinářích pro podporu rozvoje pedagogických pracovníků – proškoleno cca 200
pedagogů škol zapojených v MAP Trutnovsko II
• kulatých stolech pro ředitele škol – vždy na aktuální téma, host S. Odlová
• aktualizaci Strategického rámce – schválen 12. 3. 2021 (elektronické hlasování)
• Zpravodaji MAP II – vychází měsíčně, zaměřen je vždy na konkrétní téma
dubnové vydání – výzva k implementační aktivitě (IA) „Fotíme náš region“
- obdrženo 150 fotografií
- chystaná odměna pro zapojené aktéry – vstupenky do Safari Parku v ZOO Dvůr Králové
nad Labem
• výzvě pro školáky ZŠ a ZUŠ – „Oprašujeme pohádkovou klasiku aneb děti čtou dětem“ –
načítání pohádkových audioknih klasických autorů, výzva do konce dubna 2021
• vylepšení bilance skluzu IA
2. Aktivity plánované na nejbližší období
• Dotační kalendář – aktualizace červen 2021
• stálé platí bezplatné konzultace M. Hátle s řediteli škol
• Sdílení dobré praxe – průběžná aktualizace tabulek
• série webinářů pro pedagogy – UČITELÉ SOBĚ
 Chemikáři chemikářům
 Angličtináři angličtinářům
 Matematikáři matematikářům
 Zeměpisáři zeměpisářům
 Mateřinky mateřinkám
 Přírodopisci přírodopiscům
 Národkáři národkářům
Lektory jsou samotní učitelé, svým kolegům ukazují, jakým způsobem předmět v rámci
distančního vzdělávání vyučují (metody, pomůcky apod.).
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3. Příprava projektu MAP III
• J. Balcar, ředitel MAS KJH o.p.s. a hl. manažer projektu MAP Trutnovsko II, podal členům
PS pro financování podrobné informace k bodu 3. zápisu
• Rekapitulace termínu projektu MAP Trutnovsko:
 MAP I
2016–2018
 MAP II
2019–2022
 MAP III
2023 (1. 1. 2023 – 30. 11. 2023) – potřebný souhlas zástupce ORP
Trutnov, ŘV, MAS
4. Diskuze, různé
• Proběhla diskuze k jednotlivým bodům zápisu.
• Informování o akci pro ředitele škol s ubytováním v Safari Parku Dvůr Králové, 1–2 noci
Prezenční listina dokladovaná formou čestného prohlášení zúčastněných je přílohou č. 1 tohoto
zápisu a printscreeny obrazovky jsou přílohou č. 2 zápisu.
Příští jednání se bude konat po domluvě členů PS pro financování.
Zapsala: Barbora Procházková
Dne 15. 4. 2021
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