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Zápis z jednání Řídícího výboru MAP na Broumovsku 

 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení. 

2) Informace z pracovních skupin. 

3) Přehled uskutečněných a plánovaných vzdělávacích akcí. 

4) Aktualizace Strategického rámce MAP. 

5) Dokument Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku. 

6) Navazující MAP II a implementace MAP I. 

7) Ukončení. 

 

Účastníci jednání: 

Členové Řídícího výboru (celkem 16 členů) a hosté dle prezenční listiny. 

 

 

  

Identifikace Řídícího výboru 

Datum jednání 9. 11. 2017 

Čas zahájení jednání 15:00 

Místo konání  
Zasedací místnost MěÚ, třída Masarykova 

239, 550 01 Broumov 

Předseda Řídícího výboru Ing. Gabriela Vytlačilová 

mailto:mas@broumovsko.cz
http://mas.broumovsko.cz/
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1) Zahájení 

Zahájení jednání v 15:10. 

Ing. Vytlačilová (předsedkyně Řídícího výboru MAP) uvítala všechny přítomné a zahájila 

jednání. Uvedla, že všechny potřebné dokumenty byly jako podklady k jednání zaslány 

předem na e-mailové adresy členů Řídícího výboru MAP (dále jen ŘV). Poté předala slovo Ing. 

Šumpíkové. 

Ing. Šumpíková (členka Realizačního týmu MAP) přivítala přítomné, zmínila všechny body 

jednání a požádala přítomné členy ŘV o odsouhlasení programu jednání.  

Řídící výbor schvaluje program jednání. 

Hlasování: hlasů pro: 16, proti: 0, nikdo se nezdržel. 

 

2) Informace z pracovních skupin 

Bc. Jagošová hovořila o uskutečněných pracovních skupinách od posledního jednání Řídícího 

výboru, který se konal 6. 4. 2017. V tomto období se uskutečnily 2 pracovní skupiny: 

• pracovní supina Projekty spolupráce (6. 6. 2017), 

• pracovní skupina Knihovny – pracovní listy (14. 9. 2017). 

Bc. Jagošová uvedla podrobné informace o těchto pracovních skupinách. 

Zápisy z jednání pracovních skupin jsou dostupné na nových webových stránkách MAS 

Broumovsko+ (http://www.mas.broumovsko.cz/mistni-akcni-plan-vzdelavani-map/pracovni-

skupiny/).  

 

3) Přehled uskutečněných a plánovaných vzdělávacích akcí 

Ing. Šumpíková informovala členy Řídícího výboru o uskutečněných vzdělávacích akcích 

v rámci MAP. Celkem se dosud uskutečnilo 16 vzdělávacích akcí. Do konce projektu MAP (do 

konce roku 2017) je plánováno dalších 5 vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky škol 

a pro rodiče. 

Přehled uskutečněných a plánovaných vzdělávacích akcí je dostupný na webu MAS 

(http://www.mas.broumovsko.cz/mistni-akcni-plan-vzdelavani-map/vzdelavaci-akce-map/).  

 

http://www.mas.broumovsko.cz/mistni-akcni-plan-vzdelavani-map/pracovni-skupiny/
http://www.mas.broumovsko.cz/mistni-akcni-plan-vzdelavani-map/pracovni-skupiny/
http://www.mas.broumovsko.cz/mistni-akcni-plan-vzdelavani-map/vzdelavaci-akce-map/
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4) Aktualizace Strategického rámce MAP 

Ing. Šumpíková představila návrh aktualizace Strategického rámce MAP – uvedla změny, které 

byly ve Strategickém rámci provedeny. Všechny změny se týkají přidání nových investičních 

záměrů. 

Ing. Šumpíková představila nové investiční záměry a následně se dotázala přítomných, zda 

mají nějaké dotazy k navržené aktualizaci Strategického rámce. Nikdo se nepřihlásil, proto 

Ing. Vytlačilová přešla k hlasování o schválení aktualizace Strategického rámce MAP do roku 

2023. 

Řídící výbor schvaluje aktualizaci Strategického rámce MAP k 9. 11. 2017. 

Hlasování: hlasů pro: 16, proti: 0, nikdo se nezdržel. 

 

5) Dokument Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku 

Ing. Šumpíková přešla k pátému bodu jednání – Místnímu akčnímu plánu vzdělávání na 

Broumovsku. Místní akční plán vzdělávání se skládá z analytické části, která byla schválena 

Řídícím výborem 27. 9. 2016, dále ze Strategického rámce (viz bod 4) a akčního plánu. První 

verze akčního plánu byla schválena na Řídícím výboru 6. 4. 2017. Akční plán byl dále 

aktualizován a doplňován o nové aktivity naplňující cíle stanovené ve Strategickém rámci.  

Ing. Šumpíková se zeptala přítomných, zda mají dotazy k navrženému znění dokumentu 

Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku. Nikdo se nepřihlásil, proto Ing. Vytlačilová 

přešla k hlasování o schválení dokumentu. 

Řídící výbor schvaluje dokument Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku. 

Hlasování: hlasů pro: 16, proti: 0, nikdo se nezdržel. 

 

6) Navazující MAP II a implementace MAP I 

V rámci tohoto bodu byly představeny základní informace, které se týkají avíza výzvy Místní 

akční plány rozvoje vzdělávání II ze dne 8. 11. 2017. Oficiální výzva by měla být vyhlášena 15. 

11. 2017. Pokud bude MAS Broumovsko+ schválena jako nositel projektu, předpokládá 

předložení žádosti k 15. 2. 2018. MAS Broumovsko+ chce podpořit území co nejdelší možnou 

dobu, proto plánuje realizaci na čtyři roky, což je nejdelší možná doba realizace projektu.  

Dále byly představeny povinné aktivity projektu – řízení projektu, rozvoj a aktualizace MAP, 

evaluace a monitoring MAP, implementace MAP a povinné pracovní skupiny, které budou 

definovány výzvou.  
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Přítomní členové Řídícího výboru byli rovněž seznámeni s aktivitami, které nemohou být 

z projektu MAP II financovány. 

Oprávněnými žadateli navazujícího projektu MAP II mohou být obce, Dobrovolné svazky obcí 

a MAS. Na základě oslovení obcí bylo zjištěno, že neplánují být nositelem projektu MAP II, 

proto Ing. Šumpíková navrhla schválit MAS Broumovsko+ jako nositele projektu. 

Ing. Vytlačilová přešla k hlasování o schválení MAS Broumovsko+, z. s. jako nositele projektu 

MAP II. 

Řídící výbor schvaluje MAS Broumovsko+, z. s. jako nositele projektu MAP II. 

Hlasování: hlasů pro: 16, proti: 0, nikdo se nezdržel. 

 

7) Ukončení 

 

Konec jednání v 16:15. 

 

 

Shrnutí přijatých závěrů a opatření: 

• Řídící výbor vzal na vědomí informace z pracovních skupin.  

• Řídící výbor vzal na vědomí plán vzdělávacích aktivit. 

• Řídící výbor schválil aktualizaci Strategického rámce MAP do roku 2023.  

• Řídící výbor schválil dokument Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku. 

Shrnutí návrhů a identifikovaných problémů: 

• Při plánování vzdělávacích akcí pro rodiče je vhodné předem zmiňovat místo jejich 

konání. 

 

 

 

 

 

 

 

V Broumově dne 9. 11. 2017 

Zápis vyhotovila: Bc. Kristýna Jagošová         Zápis ověřila: Ing. Gabriela Vytlačilová 


