Setkání pracovní skupiny pro financování
zápis č. 11
Videokonference (prostředí Google Meet), 10. 11. 2021, od 13:30
https://meet.google.com/jhj-hxte-krh?authuser=1&pli=1
Program:
1. Přehled posledních aktivit v rámci projektu
2. Aktivity plánované na nejbližší období
3. Střední článek vzdělávání
4. Diskuze, různé

1. Přehled posledních aktivit v rámci projektu
• Proběhla rekapitulace uplynulé činnosti v MAP Trutnovsko II
- plnění dle metodiky MAP Trutnovsko II:
a) počet jednání pracovních skupin
b) indikátorů a počtu platforem
c) podaktivit 2.11, 2.12, 2.13, 2.14
d) implementačních aktivit – požadované za projekt - 74, uskutečněné za rok 2021 – 42,
v kumulaci - 72
Celkový sumář – Přehled všech aktivit – infoservis
2. Aktivity plánované na nejbližší období
• Platforma 51212 – rozvojová aktivita – zapojeno 7 MŠ
1) listopad až prosinec 2021 – poslech pohádkových audioknížek B. Němcové a bří Čapků
v MŠ
2) leden až únor 2022 – poslech pohádkových audioknížek K. J. Erbena v MŠ
3) březen až duben 2022 – zpracování zadaných témat ze sady na finanční gramotnost pro
školy od P. J. Nováka
• Platforma 52105 – vzdělávání k podnikavosti – ZŠ Mraveniště, Markoušovice
1) listopad až prosinec 2021 – Podnikavost na ZŠ – realizátor J. Mertlíková
• 11. 11. 2021 – 11. jednání PS pro rozvoj MG
• 30. 11. 2021 - 12. jednání PS pro financování
• 30. 11. 2021 - Setkání ŘV
• 25. 11. 2021 – 6. setkání místních lídrů
• 25. 11. 2021 – Setkání koordinátorů škol
• 14. 12. 2021 – 12. jednání PS pro rozvoj ČG
• Leden 2022 – 2x Kulatý stůl pro učitele ZŠ a SŠ s cílem efektivně zacílit výuku žáků posledních
ročníků ZŠ
1) Kulatý stůl – český jazyk
2) Kulatý stůl – matematika
• Listopad nebo prosinec 2021 – 12. jednání PS pro rozvoj MG

Koordinátor projektu: MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Název projektu: MAP Trutnovsko II
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009402

3. Střední článek vzdělávání
• J. Balcar, hlavní manažer projektu, podal členům PS informaci a plánovaném Středním článku
vzdělávání
• Střední článek – na úrovni okresu, řeší se náplň
• V rámci kraje – iniciativa vygenerovat, co je zajímavé a předložit ke zpracování
• Proběhla také obecná diskuse o smyslu a zaměření zamýšleného Středního článku
4. Diskuze, různé
• Hlavními body programu 12. jednání PS pro financování bude aktualizovaný Dotační kalendář
a tabulka dobré a špatné praxe
• Epidemiologický stav na školách
• Proběhla diskuze k jednotlivým bodům zápisu.

Prezenční listina dokladovaná formou čestného prohlášení zúčastněných je přílohou č. 1 tohoto
zápisu a Print Screen obrazovky je přílohou č. 2 zápisu.
Příští jednání PS se bude konat v úterý 30. 11. 202 od 13:30 v zasedací místnosti MAS KJH.

Zapsala: Barbora Procházková
Dne 10. 11. 2021

Koordinátor projektu: MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Název projektu: MAP Trutnovsko II
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009402

