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Zápis z pracovní skupiny  

Projekty spolupráce 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení. 

2) Představení výsledků dotazníkového šetření – Prioritizace projektů. 

3) Představení finančních možností pro rok 2017/18. 

4) Zajištění personálních potřeb v oblasti vzdělávání na Broumovsku. 

5) Příprava projektových záměrů třech projektů spolupráce. 

6) Ukončení. 

 

Účastníci jednání: 

Členové pracovní skupiny a hosté dle prezenční listiny. 

 

 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 6. 6. 2017 

Čas zahájení jednání 15:30 

Místo konání  
 
sál Kreslírna, Klášterní 1, 550 01 Broumov 
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1) Zahájení 

Zahájení pracovní skupiny v 15:33. 

V úvodu pracovní skupiny Ing. Machková přivítala všechny přítomné a poděkovala za jejich účast na 

této pracovní skupině. Dále uvedla program pracovní skupiny a předala slovo Mgr. Čápovi, který 

setkání zástupců formálního, zájmového a neformálního vzdělávání facilitoval.  

2) Představení výsledků dotazníkového šetření – Prioritizace projektů. 

V dalším bodě byly představeny výsledky dotazníkového šetření – Prioritizace projektů, který byl 

zaslán v elektronické podobě dne 15. 5. 2017 členům Řídícího výboru. 

Projekty byly hodnoceny z hlediska třech kritérií (aktuální potřebnost pro území, dlouhodobý dopad 

na území ORP Broumov, vliv na žáky ohrožené školním neúspěchem). Na základě výsledků 

dotazníkového šetření bylo pořadí projektů stanoveno následovně: 

1) Spolupráce rodiny a školy 

2) Zajištění personálních potřeb v oblasti vzdělávání na Broumovsku 

3) Kompetence pro trh práce 

4) Mentoring, coaching, supervize na Broumovsku + Rozvoj čtenářství1  

5) Nadaní žáci na Broumovsku 

3) Představení finančních možností pro rok 2017/18. 

Mgr. Čáp ve třetím bodu programu představil možnosti financování některých záměrů pro rok 

2017/18. Hovořil o vyhlášené výzvě Budování kapacit pro rozvoj škol II a Implementaci místních 

akčních plánů I z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

4) Zajištění personálních potřeb v oblasti vzdělávání na Broumovsku. 

Během představování výsledků dotazníkového šetření – Prioritizace projektů byli členové pracovní 

skupiny seznámeni se skutečností, že záměr Zajištění personálních potřeb v oblasti vzdělávání na 

Broumovsku není projektem v pravém slova smyslu, ale jedná se o soubor aktivit, které mají vést 

k naplnění tohoto záměru. Je důležité aktivity naplánovat, abychom věděli, kdo na nich bude 

pracovat a vyhodnocovat je. 

Dále proto Mgr. Čáp otevřel diskusi na téma: Návrh aktivit v oblasti zajištění personálních potřeb ve 

vzdělávání na Broumovsku, které území může vykonávat do konce roku 2020. 

Jako první návrh zmínil Mgr. Čáp uskutečnit Dny Broumovska s UHK, protože tento návrh byl již 

v minulosti na pracovních skupinách diskutován. Vyzval přítomné, aby se vyjádřili se svými náměty. 

Paní Mgr. Dvořáková, zástupkyně ředitele ZŠ Hradební Broumov, navázala na zmíněný návrh  

                                                           
1 Tyto dva projekty jsou na dělené 4. pozici. 
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a doplnila informaci o probíhající aktivitě UHK (Pedagogické dny UHK), která se koná každý březen 

a smyslem celé akce je představení mnohých témat z nejrůznějších oblastí.  

Mgr. Dvořáková navrhla, aby byl na tyto Pedagogické dny vyslán zástupce MAP a představil školy 

z našeho regionu, zástupce neformálního a zájmového vzdělávání a celkově promluvil o tom, co se na 

Broumovsku děje. 

Mezi přítomnými zazněl návrh, že právě chystaná Letní škola, která se bude konat v klášteře, by 

mohla být dalším možným prostředkem, jak Broumovsko zviditelnit a dát o něm vědět právě v oblasti 

vzdělávání. 

S prezentováním Broumovska souhlasili i ostatní přítomní a shodli se na tom, že plánovaná 

konference Učení pro život, která proběhne v září 2017 a následné Broumovské diskuse plánované na 

listopad 2017, jsou vhodné pro potřeby získání nových kontaktů. 

Pan ředitel Vondrouš ze Základní školy Hradební Broumov zmínil, že je třeba zaměřit se především na 

studenty a absolventy, které oslovíme, aby se do území vrátili a žili zde. S tímto návrhem souhlasila 

Mgr. Semeráková (za VKCB) a doplnila, že APRB absolventy pravidelně oslovuje. 

Na základě předchozí diskuse vzniklo několik návrhů: 

1) Oslovit teoretiky, aby na Broumovsku napsali svou doktorskou práci. Vhodné by bylo 

nabídnout k tomu přidanou hodnotu. 

2) Zpracovat seznam lidí, kteří se k nám do území přestěhovali za prací. 

3) Vytvořit seznam všech volných pracovních míst, která jsou v území nabízena (i částečných 

úvazků). Na základě tohoto seznamu potom oslovovat všechny zájemce i mimo území (někdo 

by se mohl za prací přistěhovat). 

4) Spolupracovat s pedagogickou fakultou a zmiňovat se o tom na webových stránkách. Zapojit 

do této spolupráce i zřizovatele, aby více stáli o umisťování „svých učitelů“ na pracovní 

pozice. 

Během vytváření návrhů se podrobněji diskutovalo i o benefitech, které jsme schopni jako území 

nabídnout. Pan Školník za APRB zmínil, že důležité je především přestat přemýšlet negativně, ale 

nabízet účast na emancipaci Broumovska. Nabízet možnost se podílet na rozvoji inspirativního 

regionu.  

Dále byla zmíněna varianta prezentování příkladů lidí, kteří v regionu zůstali či se sem vrátili. Ti, kteří 

se vrací, mohou mít mnohem více zkušeností. Proto je dobré, aby např. mladí nasbírali zkušenosti 

mimo území a po návratu je mohli využít. 

S tím souvisí, aby se také více oslovovali lidé „zvenčí“, kteří tu předtím nebydleli.  
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5) Příprava projektových záměrů třech Projektů spolupráce. 

Pracovní skupina se zaměřila na přípravu projektových záměrů tří projektů spolupráce. 

a) Kompetence pro trh práce 

b) Spolupráce rodiny a školy 

c) Rozvoj čtenářství 

 

a) Skupina zaměřená na projekt Kompetence pro trh práce diskutovala o aktivitách spolupráce mezi 

školami a regionálními zaměstnavateli a dále pak o podpoře kariérového poradenství. 

 

Cíle vytyčené skupinou: 

- Motivace k získávání obecných kompetencí pro uplatnění (např. schopnost učení, spolupráce, 

smysl pro povinnost, odpovědnost, aktivní přístup) 

- Představení zaměstnavatelů v regionu, vize rozvoje a budoucího uplatnění 

 

Aktivity: 

- Roadshow po různých typech práce/zaměstnavatelů  

- Třída jako firma (projekt, který lépe ukáže potenciál dětí a umožní konzultovat jejich 

individuální rozvoj) 

- Rodáci – vyhledání místních rodáků, kteří jsou úspěšní (uspořádání besedy) 

- Otevřít ALUMNI Gymnázia Broumov veřejnosti 

 

b) Skupina zaměřená na projekt Spolupráce rodiny a školy diskutovala o spolupráci mezi rodinou 

a školou a o vzdělávání pro učitele v této oblasti. 

 

Cíle vytyčené skupinou: 

- Spolupráce a zlepšení komunikace 

- Zkvalitnit informovanost rodičů (nejen o akcích, ale i o výuce) 

- Systematicky vzdělávat učitele v komunikaci 

 

Aktivity: 

- Práce externího supervizora pro oblast komunikace s rodiči 

- Pomoc pro učitele v oblasti psychohygieny 

- Týden seniorů 

- Mediace do škol 

- Projekty škola + žák + rodič 

- Rodič ve výuce 

- Zahraniční stáže pro učitele 

- Náhrady mezd za vzdělávající se učitele 
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c) Skupina zaměřená na projekt Rozvoj čtenářství diskutovala o rozvoji čtenářství a aktivitách 

spolupráce mezi aktéry formálního vzdělávání (školy) a neformálního vzdělávání (knihovny). 

 

Cíle vytyčené skupinou: 

- Přivést děti zpátky ke knihám, četbě, lásce ke knize 

- Vzbudit chuť ke vzdělávání 

- Získání peněz na nákup kvalitních knih  

- Možnost ovlivňovat nákup knih 

- Vytvoření ohodnocené pracovní skupiny (kvalitní), která bude vytvářet zázemí pro akce 

knihoven 

 

Aktivity: 

- Seznámit veřejnost s možnostmi knihoven 

- Společné akce pro rodiny 

- Internetové fórum (místní) – sdílení informací knihoven v území 

- Otevřené dveře knihoven pro školy 

- Akce, kde se budou rozdávat knihy 

- Projekt putování po knihovnách v regionu (na základě splněných úkolů je možnost získat 

odměnu – kniha) 

 

6) Ukončení. 

V závěru pracovní skupiny byly shrnuty a představeny všechny náměty z jednotlivých tematických 

skupin.  Účastníci pracovní skupiny byli dále informováni o další připravované pracovní skupině, která 

se uskuteční na podzim 2017, kdy bude k dispozici více aktuálních informací o připravovaných 

výzvách. Dále upozornil Realizační tým MAP na projektový záměr týkající se mentoringu, který zatím 

nebyl dále rozpracováván. To je z důvodu připravované vzdělávací akce pro ředitele a následně 

i učitele zaměřené právě na toto téma. Tento projektový záměr se proto bude rozpracovávat až po 

těchto vzdělávacích akcích.  

Pracovní skupina byla ukončena v 17:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Broumově dne 14. 6. 2017 

Zápis vyhotovily: Mgr. Květoslava Golová, Mgr. Helena Sekelská    


