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Zápis z 1. jednání Řídícího výboru MAP na Broumovsku 

 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení. 

2) Statut a Jednací řád Řídícího výboru. 

3) Volba předsedy Řídícího výboru. 

4) Sestavení pracovních skupin. 

5) Různé. 

 

Účastníci jednání: 

Členové Řídícího výboru (celkem 23 přítomných členů) a hosté dle prezenční listiny. 

 

Identifikace Řídícího výboru 

Datum jednání 25. 2. 2016 

Čas zahájení jednání 15:00 

Místo konání  
Zasedací místnost MěÚ, třída Masarykova 239, 
550 01 Broumov 

Předseda Řídícího výboru Ing. Gabriela Vytlačilová 
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Průběh jednání: 

Začátek jednání v 15:05. 

 

1. Zahájení 

Mgr. Colby (zástupce Realizačního týmu MAP) zahájila jednání, uvítala všechny přítomné, tj. členy 

Řídícího výboru (ŘV) a hosty.  

Mgr. Colby předala slovo Mgr. Kavalírovi, zástupci Krajského akčního plánu (KAP).  

Mgr. Kavalír (zástupce KAP) představil Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Královéhradeckého 

kraje (KAP KHK). Promluvil o aktuální situaci v KAP KHK, hovořil o zahájení realizace KAP, splnění 

formální i věcné přijatelnosti. Informoval také o uskutečnění prvního workshopu v rámci KAP, kde 

došlo k setkání ředitelů středních škol a VOŠ. Dále krátce porovnal KAP s MAP, KAP bude oproti MAP 

probíhat v průběhu delšího období, a to 6 let ve 2 kolech. Mezi shodné rysy s MAP zařadil mj. nutnost 

provedení analýzy území KAP, která v současnosti probíhá, vyhodnocování dotazníků od škol 

a sestavování pracovních skupin, které jsou v KAP čtyři a nazývají se „platformy“.  

Mgr. Colby poděkovala Mgr. Kavalírovi za informace ke KAP KHK a požádala členy Řídícího výboru 

o odsouhlasení programu jednání.  

Hlasování: 23 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Mgr. Colby představila členy Realizačního týmu MAP na Broumovsku - Mgr. Colby, Ing. Machkovou, 

Mgr. Sekelskou, Mgr. Golovou a Mgr. Pancnerovou.  

Mgr. Colby vysvětlila důvod, proč se realizace projektu MAP ujala MAS Broumovsko+. Pro MAS 

Broumovsko+ je podpora vzdělávání na Broumovsku velmi důležitá, zároveň jako jediná nemusí 

projekt spolufinancovat. V případě, kdy by se realizace projektu ujalo Město Broumov nebo 

Dobrovolný svazek obcí (DSO), musel by být MAP spolufinancován z rozpočtu města, resp. z rozpočtu 

DSO.  

Mgr. Colby informovala o splnění formálních i věcných náležitostí projektu MAP vzdělávání na 

Broumovsku, žádost byla ze strany hodnotitelů velmi dobře hodnocena.  

 

2. Statut a Jednací řád Řídícího výboru 

Mgr. Colby přešla k druhému bodu jednání, a to ke schválení Statutu a Jednacího řádu Řídícího 

výboru. Zeptala se členů ŘV, zda má někdo ke Statutu či Jednacímu řádu připomínky, doplnění nebo 

chce na toto téma otevřít diskusi. Mgr. Kavalír diskutoval o usnášeníschopnosti ŘV, v návrhu 

Jednacího řádu je uvedena usnášeníschopnost za přítomnosti alespoň jedné třetiny členů ŘV, 

Mgr. Kavalír uvažoval, zda není vhodnější změnit na alespoň polovinu členů ŘV. Mohlo by dojít 

k situaci, že důležité rozhodnutí učiní pouze nadpoloviční většina z jedné třetiny členů ŘV. 

Ing. Machková argumentovala větší pružností ŘV s ohledem na předpokládanou četnost svolávání ŘV 

(nižší četnost), pokud by se zachoval Jednací řád v současné podobě. Mgr. Colby přešla k hlasování 

o současném nepozměněném návrhu Statutu a Jednacího řádu.  

Hlasování: 23 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
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3. Volba předsedy Řídícího výboru 

Mgr. Colby se přesunula ke třetímu bodu jednání - volbě předsedy Řídícího výboru. Uvedla, že by 

ráda za Realizační tým navrhla Ing. Vytlačilovou (zástupkyni zřizovatele škol Města Broumova) 

a zeptala se členů ŘV, zda má někdo další návrh. Po záporné odpovědi přešla k hlasování o zvolení 

Ing. Vytlačilové předsedkyní ŘV.  

Hlasování: 22 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Mgr. Colby předala slovo předsedkyni ŘV Ing. Vytlačilové, která poděkovala za svěřenou důvěru 

a předala slovo zpět Mgr. Colby.  

 

4. Sestavení pracovních skupin 

Mgr. Colby přešla k dalšímu bodu jednání, k sestavení pracovních skupin. Zde nejprve poděkovala 

všem školám za vyplnění dotazníku. Dále v souvislosti se 100% návratností těchto dotazníků zmínila 

možnost všech škol žádat o dotaci z OP VVV prostřednictvím tzv. šablon (podmínkou bylo právě 

vyplnění dotazníku). V případě žádosti o dotaci z IROP budou školy povinny dokazovat soulad jejich 

investičního záměru s MAP. Tato podmínka se však netýká první výzvy, která již byla řídícím orgánem 

vyhlášena.   

Dále Mgr. Colby navrhla za Realizační tým rozdělení do 3 pracovních skupin následovně: pracovní 

skupina pro mateřské školy, pracovní skupina pro základní školy a pracovní skupina pro školy mající 

současně mateřskou a základní školu. Zeptala se, zda členům ŘV vyhovuje toto rozdělení. Pan Přibyl 

(ředitel ZUŠ) se dotázal, jakou má roli v ŘV a pracovních skupinách zástupce ZUŠ. Mgr. Colby 

odpověděla, že jde převážně o roli informační, jedním z cílů je zlepšení kvality vzdělávání v území 

pomocí všech aktérů ovlivňujících vzdělávání. Mgr. Čáp (zástupce Agentury pro sociální začleňování) 

v této souvislosti navrhl další pracovní skupinu zaměřenou na neformální vzdělávání, kam by byli 

pozváni zástupci ZUŠ, DDM Ulita a další zástupci neformálního vzdělávání v ORP Broumov. Konečné 

rozdělení na čtyři pracovní skupiny členům ŘV vyhovuje. Další informace ohledně pracovních skupin 

a jejich prvního setkání budou upřesněny Realizačním týmem elektronickou poštou. 

 

5. Různé 

Mgr. Colby přešla k poslednímu bodu jednání - různé. Zde se zeptala účastníků jednání, zda mají 

jakékoli náměty či připomínky, které by chtěli prodiskutovat. Mgr. Čáp se zeptal, jaké jsou 

předpokládány nejbližší aktivity v souvislosti s realizací MAP. Mgr. Colby odpověděla, že se Realizační 

tým chystá provést analýzu území a zpracovávat dokument „Strategický rámec MAP do roku 2023“, 

který musí být zpracován do konce června 2016. Dále bude tým pracovat na vyhodnocování 

dotazníků škol, které by měla MAS obdržet přibližně na konci března 2016. Další činností bude 

svolávání pracovních skupin, kde má Realizační tým v úmyslu v první polovině roku především 

zjišťovat investiční záměry jednotlivých škol a tyto záměry systematicky zaznamenávat.  

Pan Vondrouš (ředitel Základní školy Hradební, Broumov) se zeptal, kdy MAS předpokládá první 

vzdělávací aktivity. Mgr. Colby odpověděla, že předpoklad je po schválení projektu, na což má řídící 

orgán od schválení formálních a věcných náležitostí 75 pracovních dní. Schválení projektu (vydání  
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právního aktu) se proto předpokládá na přelomu května a června 2016. Existuje tedy předpoklad, že 

tyto aktivity budou pro školy relevantní v novém školním roce, tj. v září 2016. Pan Vondrouš se dále 

dotázal, jaké jsou předpokládané nejbližší výzvy. Mgr. Colby odpověděla, že se pokusí zjistit, zda jsou 

tyto informace již dostupné. Následně o tomto bude pana Vondrouše informovat.  

Mgr. Colby zmínila otevřenost Řídícího výboru, každý člen ŘV může nominovat nového člena, který 

by se rád podílel na koncepci MAP, může se jednat například o učitele (jak z mateřských, tak ze 

základních škol), o aktivní rodiče, zástupce ze školních družin nebo další aktéry ovlivňující vzdělávání 

na Broumovsku. Své nominace mohou členové posílat mj. elektronicky na adresu 

mas@broumovsko.cz. 

Ing. Vytlačilová (předsedkyně ŘV) se zeptala, zda by se chtěl někdo z přítomných k něčemu dalšímu 

vyjádřit. Nikdo se nepřihlásil, proto Ing. Vytlačilová ukončila jednání.  

Konec jednání v 15:55.  

 

Shrnutí přijatých závěrů a opatření: 

 Řídící výbor schválil návrh Statutu a Jednacího řádu.  

 Řídící výbor zvolil předsedkyni ŘV - Ing. Vytlačilovou.  

 Řídící výbor souhlasil se sestavením čtyř pracovních skupin.  

o 1) Základní školy. 

o 2) Mateřské školy. 

o 3) Základní + mateřské školy. 

o 4) Neformální vzdělávání. 

 

Shrnutí úkolů: 

 Realizační tým připraví setkání pracovních skupin a bude o tomto členy Řídícího výboru 

informovat pomocí elektronické pošty.  

 

 

 

 

V Broumově dne 29. 2. 2016 

Zápis vyhotovila: Ing. Michaela Machková 


