Setkání pracovní skupiny financování
zápis č. 7
Videokonference (prostředí Google Meet), 15. 10. 2020, od 14:00
Program:
1. Rekapitulace uplynulého období
2. Plán aktivit pro školní rok 2020/2021
3. Diskuze a různé
1. Rekapitulace uplynulého období
• Proběhla rekapitulace zápisu předchozího jednání z 18. 6. 2020, kontrola plnění úkolů
• Informování o rozeslaní tabulek s dotačními příležitostmi a sdílením praxe, o činnosti
pracovních skupin a uskutečněných implementačních aktivitách
• Členové RT MAP Trutnovsko II Michal Hátle a Karel Turek informovali o probíhajícím
zjišťování potřeb škol zapojených do projektu
• Provedena průběžná finanční rekapitulace projektu MAP II
2. Plán aktivit pro školní rok 2020/2021
• M. Hátle seznámil členy PS s informacemi k novému programovému období EU 2021+ a
k tomu, jak se to dotkne vzdělávacího systému
• Kvůli šíření koronaviru se spousta plánovaných akcí odkládá – výjezd ředitelů na
Dobříšsko, Robo Trutnov, setkání ředitelů v Hajnici,
• Odkládají se i tzv. platformy – polytechnická s hvězdáři v H. Maršově přerušena,
platforma zaměřená na podnikavost dětí v Pilníkově kompletně odložena, stejně jako
čtenářská (děti ze ZŠ čtou kamarádům z MŠ)
3. Diskuze a různé
• Proběhla diskuze k jednotlivým bodům zápisu.
• Zuzana Horáková Radová upozornila na metodiku k distanční výuce od MŠMT. Podle ní
představuje problém prostřídání dětí doma u PC při online výuce, řešením prostřídání
online vs. domácí úkol. Rodič u ní na škole omlouvá jen celodenní absenci, ne konkrétní
hodiny. Mají pravidelné pondělní porady s pedagogy.
• Tomáš Eichler – nezapojených dětí je v Trutnově minimum. Nabízí se technická pomoc
Václava Fišera a Zdeňka Heteše
Z jednání byly pořízeny printscreeny, které jsou dokladovány společně s prezenční listinou
a čestným prohlášením účastníků.
Příští jednání se bude konat po domluvě členů PS financování.
Zapsal: Petr Záliš
Dne 19. 10. 2020

Koordinátor projektu: MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Název projektu: MAP Trutnovsko II
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