
            
 

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 

 

Setkání pracovní skupiny pro financování 

zápis č. 12 

Videokonference (prostředí Google Meet), 30. 11. 2021, od 13:30 

https://meet.google.com/pvb-qynm-ucq?authuser=1 

Program: 

1. Dění MAP Trutnovsko II v rámci další vlny COVIDU-19 

2. Podpora škol při financování investičních akcí 

3. Dokladování a administrativa projektu 

4. Diskuze, různé 

 

1. Dění MAP Trutnovsko II v rámci další vlny COVIDU - 19 

• Vzhledem k epidemické situaci a vládním opatřením byla přesunuta prezenční jednání 

pracovních skupin pro financování, rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti do on-line 

režimu 

• Setkání ředitelů škol z ORP Trutnov, ORP Dvůr Králové nad Labem a ORP Vrchlabí ke 

střednímu článku bylo ODLOŽENO 

•  Platforma 51212 – aktivita vedoucí k rozvoji kompetencí – Poslech pohádkových audioknížek 

B. Němcové a bratří Čapků „jede“ na jednotlivých přihlášených MŠ, druhá platforma na MŠ – 

Poslech pohádkových audioknížek K. J. Erbena je plánovaná na leden–únor 2022, třetí 

platforma – Finanční gramotnost na školách – plán – březen–duben 2022 

• Platforma 52105 – vzdělávání k podnikavosti – Podnikavost na ZŠ – lektor J. Mertlíková na ZŠ 

Mraveniště – aktuálně probíhá, končí v prosinci 2021 

• Odloženy byly kulaté stoly pro učitele ZŠ a SŠ s cílem efektivně zacílit výuku žáků posledních 

ročníků ZŠ – náhradní termín 5. 1. 2021 matematika, upřesní se – český jazyk 

 

2. Podpora škol při financování investičních akcí 

• Členové PS pro financování byli seznámení s aktualizovaným Dotačním kalendářem a 

tabulkou sdílené praxe pro potřeby škol a zřizovatelů – bylo zasláno školám 

 

3. Dokladování a administrace 

• Dokladování on-line jednání formou čestného prohlášení zúčastněných 

• DPP u jednotlivých PS bude vyplacena v následujícím měsíci od posledního jednání PS v roce 

2021 

 

4. Diskuze, různé 

• 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 po domluvě.  

Zapsala: Barbora Procházková    

Dne 30.  11. 2021 


