
            
 

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. 13 

Videokonference (prostředí Google Meet), 23. 3. 2022, od 12:40 

https://meet.google.com/zuh-uidn-eus?authuser=1. 

 

Program: 

1. Rekapitulace dění v rámci projektu MAP Trutnovsko II 

2. Podání žádosti o podporu v rámci navazujícího projektu MAP Trutnovsko III 

3. Akce plánované na nejbližší období 

4. Diskuze, různé 

 

1. Rekapitulace dění v rámci projektu MAP Trutnovsko II 

• Zhodnoceny kulaté stoly učitelů matematiky a českého jazyka ze ZŠ a SŠ. 

• Projednána další setkání pracovních skupin. 

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

K. J. Erbena na jednotlivých přihlášených MŠ jde do finále. 

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

Mraveniště – je hotová, povedla se, vzešly z ní zajímavé projekty žáků. 

 

2. Podání žádosti o podporu v rámci navazujícího projektu MAP Trutnovsko III 

• Členové PS pro financování byli seznámeni s přípravou, vyhotovením a odesláním žádosti o 

podporu v rámci projektu MAP Trutnovsko III. 

• Žádost už úspěšně prošla hodnocením formálních náležitostí. 

 

3. Akce plánované na nejbližší období 

• V průběhu měsíce dubna 2022 se v území ORP Trutnov uskuteční celkem 5 setkání rodičů 

školáků s polic. preventistou Lukášem Vincencem na téma „Děti ve virtuálním prostředí“. 

• Platforma 51212 – rozvojová aktivita zaměřená na finanční gramotnost proběhne v květnu 

2022, předcházet jí bude online porada s autorem podkladů Lidé a peníze Petrem Janem 

Novákem. Ten učitelům vysvětlí, jak tuto sadu používat. 

• Připravuje se setkání zaměřené na místně zakotvené učení, proběhne 3.5. v Úpici. 

• Členové pracovní skupiny Financování také byli informováni o plánovaném výjezdu s řediteli 

škol za Čapky na Dobříšsko, které se uskuteční 4.-6.5.2022. 

 

4. Diskuze, různé 

• Proběhla diskuze k jednotlivým bodům zápisu. 

• Diskutovalo se také o napadení Ukrajiny a začleňování mladých Ukrajinců do našich MŠ a ZŠ. 

 

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

zápisu a printscreen obrazovky je přílohou č. 2 zápisu. 

Příští jednání PS se bude konat po předchozím doladění termínu.  

Zapsal: Petr Záliš   dne 23. 3. 2022 


