
            
 

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 

 

Zápis z jednání Řídicího výboru MAP Trutnovsko II 

Videokonference (prostředí Google Meet), 30. 11. 2021, od 14:00 

https://meet.google.com/gva-qkxi-eie?authuser=1 

 

Program: 

1. Rekapitulace činnosti Řídicího výboru (ŘV) MAP Trutnovsko II 

2. Přehled aktivit pořádaných v rámci projektu 

3. Příprava MAP III, Střední článek ve vzdělávání 

4. Diskuze, různé 

 

1. Rekapitulace činnosti Řídicího výboru MAP Trutnovsko II 

• Hlavní manažer projektu Jan Balcar vysvětlil, že kvůli pandemii covid-19 nebylo možné 

všechna setkání ŘV MAP uskutečnit 

• Poděkování členům ŘV za součinnost – odsouhlasení aktualizovaného Strategického rámce 

MAP 

• Poděkování členům ŘV za schválení územní působnosti pro chystaný MAP III 

 

2. Přehled aktivit pořádaných v rámci projektu 

• Tisková konference k MAP II v Trutnově 

• Výjezdní jednání s řediteli škol do Safari Parku ve Dvoře Králové 

• Činnost jednotlivých pracovních skupin 

• Připravované kulaté stoly učitelů matematiky a českého jazyka ze ZŠ a SŠ 

• Platformy (vícečetná setkávání žáků) – polytechnická se uskutečnila, pohádkově – poslechová 

probíhá v mateřských školách, další taková se v MŠ uskuteční v lednu 

• Připravují se platformy zaměřené na rozvoj podnikavosti a finanční gramotnost 

• Na školy šel námi aktualizovaný dotační kalendář 

• Připravujeme prosincový Zpravodaj MAP 

 

3. Příprava MAP III, Střední článek ve vzdělávání 

• Členové ŘV byli seznámeni s postupem příprav na navazující projekt MAP III 

• Hlavní manažer projektu Jan Balcar a člen ŘV Tomáš Eichler vysvětlili, v čem by měl spočívat 

přínos Středního článku (SČ) ve vzdělávání 

• Informování členů ŘV o tom, že by na Trutnovsku měla probíhat pilotáž SČ 

 

4. Diskuze, různé 

• Proběhla diskuze k jednotlivým bodům zápisu. 

• Účastníci popsali, co je u nich nového, jak vše zvládají v době další vlny covid-19 

 

Prezenční listina dokladovaná formou čestného prohlášení zúčastněných je přílohou č. 1 tohoto 

zápisu a Print Screen obrazovky je přílohou č. 2 zápisu. 

Příští online jednání ŘV se bude konat v lednu 2022, následně se bude schvalovat Strategický rámec 

MAP Trutnovsko II.  

Zapsal: Petr Záliš   dne 30.  11. 2021 


