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Zápis z jednání Řídícího výboru MAP na Broumovsku 

 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení 

2) Statut a Jednací řád Řídícího výboru 

3) Volba předsedy Řídícího výboru 

4) Zřízení pracovních skupin 

5) Informace z úvodních setkání pracovních skupin 

6) Plánované aktivity v MAP II 

7) Aktualizace Strategického rámce MAP 

8) Aktualizace Akčního plánu  

9) Ukončení 

 

Účastníci jednání: 

Členové Řídícího výboru (celkem 9 členů) a hosté dle prezenční listiny. 

 

 

  

Identifikace Řídícího výboru 

Datum jednání 24. 5. 2018 

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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1) Zahájení 

Zahájení jednání v 15:05. 

Ing. Šumpíková 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). Dále zmínila funkci a význam Řídícího výboru v MAP II. 

Ing. Šumpíková přečetla všechny body jednání a požádala přítomné členy ŘV o odsouhlasení 
programu jednání.  

Řídící výbor schvaluje program jednání. 
Hlasování: hlasů pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 
 

2) Statut a Jednací řád Řídícího výboru 

Ing. Šumpíková seznámila přítomné s návrhem Statutu a Jednacího řádu ŘV. 

Ing. Šumpíková se zeptala přítomných, zda mají dotazy k navrženému znění dokumentů. Nikdo 
se nepřihlásil, proto Ing. Šumpíková přešla k hlasování o schválení Statutu a Jednacího řádu 
ŘV. 

Řídící výbor schvaluje dokument Statut a Jednací řád Řídícího výboru. 
Hlasování: hlasů pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 
 

3) Volba předsedy Řídícího výboru 

Předsedkyní Řídícího výboru projektu MAP vzdělávání na Broumovsku II byla navržena Ing. 
Gabriela Vytlačilová (zástupkyně zřizovatelů škol), která již byla předsedkyní v ŘV v projektu 
MAP I. 

Ing. Šumpíková se zeptala přítomných, zda má některý z členů ŘV jiný návrh. Nikdo další návrh 
nevznesl, proto Ing. Šumpíková přešla k hlasování o volbě předsedy Řídícího výboru. 

Řídící výbor volí Ing. Gabrielu Vytlačilovou jako předsedkyni Řídícího výboru. 
Hlasování: hlasů pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

Z jednání odešla Mgr. Benešová (OSPOD). Na jednání přišla paní Loudová (MŠ Broumov). 
 

4) Zřízení pracovních skupin 

Mgr. Baxová hovořila o zřízení pracovních skupin na základě Postupů MAP II a uvedla podrobné 
informace o těchto pracovních skupinách. Povinně musí být zřízeny tyto pracovní skupiny:  
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 pracovní skupina pro financování, 
 pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka,  
 pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a potenciálu každého žáka, 
 pracovní skupina pro rovné příležitosti. 

Pracovní skupiny se budou scházet minimálně 4x ročně. Předpokládá se zapojení odborníka do 
pracovní skupiny 2x ročně.  

Obsahem práce v pracovních skupinách je především výměna zkušeností  a odborných znalostí 
o metodách, pomůckách, postupech vedoucích k rozvoji čtenářské/matematické gramotnosti 
a potenciálu každého žáka. 

Z každé PS vzejdou návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol, které budou předány ŘV MAP 
v podobě Akčního plánu. 

Složení pracovních skupin vychází z Metodiky tvorby místních akčních plánů v oblasti 
vzdělávání (Postupů MAP II) a každá PS má svého garanta. 

Bc. Frömmel (zástupce neformálního a zájmového vzdělávání) se zeptal, zda nebudeme mít 
problém s personálním obsazením pracovních skupin. Mgr. Baxová uvedla, že všechny pracovní 
skupiny jsou již v současné době obsazené, konkrétnímu složení PS se budeme věnovat 
v následujícím bodu jednání. 

Řídící výbor schvaluje zřízení pracovní skupiny pro financování, pracovní skupiny pro 
rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a pracovní skupiny pro rovné příležitosti od 
1. 1. 2018. 
Hlasování: hlasů pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 
 

5) Informace z úvodních setkání pracovních skupin 

Mgr. Baxová přešla k dalšímu bodu jednání – informace z úvodních setkání PS. 

V měsíci březnu se uskutečnilo úvodní setkání všech povinně stanovených pracovních skupin. 

Dne 20. 3. 2018 byly uskutečněny pracovní skupina pro rovné příležitosti a financování.  

Mgr. Baxová stručně seznámila ŘV s obsahem úvodního setkání PS pro rovné příležitosti, ve 
které se nastavovala spolupráce v souvislosti se závaznou Metodikou pro rovné příležitosti. Na 
další setkání PS byl přizván odborník na sociální problematiku Mgr. Michal Tačík. Skupina také 
připravila podklady pro aktualizaci SWOT analýzy z hlediska rovných příležitostí.  

Bc. Jagošová hovořila o PS pro financování, která proběhla dne 20. 3. 2018. Členové pracovní 
skupiny se seznámili s předloženými dokumenty (Strategický rámec a Akční plán MAP) 
a domluvili se na zajištění aktuálního znění uvedených dokumentů do následujícího setkání, 
které je plánováno na konec měsíce května. 
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Mgr. Baxová dále pokračovala: dne 22. 3. 2018 se uskutečnila PS pro matematickou 
gramotnost, na které byla přítomna i odbornice na danou oblast RNDr. Marie Kupčáková, PhD. 
z Univerzity Hradec Králové, se kterou byla navázána spolupráce i pro další setkávání PS a další 
vzdělávací akce (workshop pro rodiče, učitele). Členové připravili podklady pro aktuální verzi 
SWOT analýzy. 

Ve stejný termín se setkali také členové PS pro čtenářskou gramotnost. I zde byla nastavena 
spolupráce a PS připravila podklady pro aktualizaci SWOT analýzy. Členové navrhli několik 
témat z oblasti čtenářské gramotnosti, se kterými bude následně pracovat odborník na 
čtenářskou gramotnost Mgr. et. Bc. Jana Stejskalová. Uvedli také, o které aktivity nemají zájem. 
Členové PS budou mimo jiné připomínkovat i pracovní listy vytvořené na podporu spolupráce 
místních knihoven a škol. 

Druhá pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost se sešla 3. 5. 2018. Na setkání byla přizvána 
lektorka a odbornice na čtenářskou gramotnost Mgr. et Bc. Jana Stejskalová. Účastníci jednání 
se společně domluvili na konkrétních aktivitách na podporu čtenářské gramotnosti – lekce 
čtenářství v knihovnách, tzv. čtenářský maraton, společné aktivity MŠ a ZŠ atd.  

10. 5. se uskutečnila pracovní skupina pro rovné příležitosti, na kterou přijal pozvání 
psychoterapeut, odborník na rovné příležitosti Mgr. Michal Tačík, který obohatil členy pracovní 
skupiny o další informace, kde např. hledat pomoc při řešení konkrétních problémů se žáky se 
SVP. Na základě setkání pracovní skupiny bude připraven workshop z hlediska rovných 
příležitostí.  

Oba odborníci přijali pozvání na letošní závěrečné setkání pracovních skupin pro zhodnocení 
celoročních aktivit v pracovní skupině.  

Dne 17. 5. se setkala také pracovní skupina pro matematickou gramotnost, jejímž obsahem 
bude mimo jiné nastavení konkrétních aktivit na podporu matematické gramotnosti. Vzhledem 
k nebývalému zájmu o vzdělávací akce pod vedením RNDr. Marie Kupčákové, PhD., budou 
uspořádány 31. 5. 2018 a 7. 6. 2018 workshopy Modely základních prostorových útvarů pro 
učitele I. a II. stupně. Další workshopy v tématech matematické gramotnosti budou uspořádány 
na podzim.  

Zápisy z jednání pracovních skupin jsou dostupné na webových stránkách MAS Broumovsko+ 
(http://www.mas.broumovsko.cz/mistni-akcni-plan-vzdelavani-map/pracovni-skupiny/).  

Řídící výbor bere na vědomí informace z úvodních jednání pracovních skupin. 
Hlasování: hlasů pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

Mgr. Baxová představila aktualizovanou organizační strukturu, včetně popisu rozdělení rolí, 
povinností a odpovědností mezi členy Řídícího výboru, Realizačního týmu a jednotlivými 
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pracovními skupinami. Dále poskytla členům ŘV dokument se složením jednotlivých 
pracovních skupin, Řídícího výboru i Realizačního týmu. 

Řídící výbor schvaluje aktualizovanou organizační strukturu dle předloženého návrhu. 
Hlasování: hlasů pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 
 

6) Plánované aktivity v MAP II 

V rámci tohoto bodu byly představeny klíčové aktivity projektu – řízení projektu, rozvoj 
a aktualizace MAP, evaluace a monitoring MAP, spolupráce škol a aktérů v neformálním 
a zájmovém vzdělávání, spolupráce škol s rodinou a dalšími subjekty v regionu a koučink 
a mentoring.  

Realizační tým naplánoval v rámci MAP II celkem 49 uspořádaných jednorázových akcí: 

1 vzdělávací akce pro členy ŘV, 28 akcí na podporu znalostních kapacit, 4 workshopy pro rodiče, 
3 workshopy/dny otevřených dveří ZUŠ pro školy, 6 akcí knihoven či muzea pro školy, 3 akce 
s dalšími subjekty v regionu (OSPOD, PPP, SPC, PČR), 4 setkání s cílem výměny zkušeností 
pedagogických pracovníků podpořených koučem nebo mentorem. 

V rámci MAP II budou vytvořeny také pracovní listy pro potřeby muzea, knihovny a ZUŠ 
v souvislosti s prohlubováním spolupráce se školami z území. Pracovní listy budou v dispozici 
v jednotlivých institucích a mohou je pro svou práci využít učitelé, kteří přijdou do výše 
zmíněných instituci, ale také rodiče dětí a žáků. 

Pracovní listy budou zpracovávány zkušenými pedagogy, lektory a odborníky, ve spolupráci 
s institucemi, jichž se PL týkají a mimo jiné i pracovními skupinami. 

Mgr. Baxová dále uvedla, že jsou již naplánované některé vzdělávací aktivity na rok 2019 – např. 
výjezdní akce do ZŠ Kunratice. 

Přítomní členové Řídícího výboru byli rovněž seznámeni s aktivitami, které nemohou být 
z projektu MAP II financovány. 

Mgr. Semeráková (zástupce rodičů) projevila zájem o zapojení se do některé z pracovních 
skupin, kde by mohla sdílet názory z pohledu rodiče. Mgr. Baxová odpověděla, že pracovní 
skupiny jsou v současnosti otevřené a je tedy možné se do některé z nich zapojit. 

Řídící výbor bere na vědomí plánované aktivity v MAP II. 
Hlasování: hlasů pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 
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7) 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 a aktualizace 
stávajících investičních záměrů. Nikdo nevznesl žádný dotaz, proto Ing. Vytlačilová přešla 
k hlasování o schválení aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023. 

Řídící výbor schvaluje aktualizaci Strategického rámce MAP k 24. 5. 2018. 
Hlasování: hlasů pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 
 

8) Aktualizace Akčního plánu  

Bc. Jagošová přešla k osmému bodu jednání – aktualizaci Akčního plánu. Akční plán je součástí 
dokumentu Místní akční plán vzdělávání, který se skládá z analytické části, dále ze 
Strategického rámce a Akčního plánu. Akční plán byl dále aktualizován a doplňován o nové 
aktivity projektu MAP vzdělávání na Broumovsku II, které zároveň naplňují cíle stanovené ve 
Strategickém rámci. 

Bc. Jagošová představila změny v Akčním plánu, ke kterým od posledního schválení Řídícím 
výborem došlo. Zeptala přítomných, zda mají dotazy k navržené aktualizaci Akčního plánu. 

Pan Vondrouš (ZŠ Hradební) se zeptal, jak se budou aktivity naplánované v akčním plánu 
realizovat. Jedná se o např. o personální zajištění v souvislosti se zvýšením počtu asistentů 
pedagoga. Mgr. Baxová a Bc. Jagošová odpověděly, že konkrétní postup pro realizaci aktivit 
bude předmětem jednání pracovních skupin. Doc. PaedDr. Maněnová Ph.D. (zástupce NIDV, 
projektu SRP) zmínila možnost vystavení inzerátů s poptávkou na NIDV, kde se pořádají kurzy 
pro tyto pracovníky. 

Pan Vondrouš se dotázal, z jakého důvodu jsou v akčním plánu uvedeny aktivity, které není 
možné realizovat. Bc. Frömmel a Bc. Jagošová odpověděli, že v akčním plánu jsou také aktivity, 
které nebude snadné realizovat, ale jedná se o nápady, které by mohly být v budoucnu využity, 
nebo které bude možné realizovat až např. za několik let. Akční plán je živý dokument, který je 
průběžně aktualizován, proto mohou být do budoucna aktivity, u kterých se nenajde řešení pro 
zdárnou realizaci, odstraněny. 

Pan Vondrouš poukázal na problém se zajišťováním dopravy dětí a žáků např. na školní výlety 
– chybějící řidiči autobusů. V této souvislosti by území pomohl např. společný školní autobus. 
Bc. Jagošová odpověděla, že tento podnět bude předložen pracovním skupinám a příp. 
zapracován do strategického rámce a akčního plánu. 

Řídící výbor schvaluje aktualizaci Akčního plánu vzdělávání k 24. 5. 2018. 
Hlasování: hlasů pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 
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9) Ukončení 

Ing. Vytlačilová poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání v 16:00. 

 
 
 
 
 
Shrnutí přijatých závěrů a opatření: 

 Řídící výbor schválil Statut a Jednací řád Řídícího výboru. 

 Řídící výbor zvolil předsedkyni Řídícího výboru Ing. Gabrielu Vytlačilovou. 

 Řídící výbor vzal na vědomí informace z úvodních jednání pracovních skupin 
a plánované aktivity v MAP II. 

 Řídící výbor schválil aktualizovanou organizační strukturu MAP. 

 Řídící výbor schválil zřízení a složení 4 pracovních skupin k 1. 1. 2018. 

 Řídící výbor schválil aktualizaci Strategického rámce MAP do roku 2023.  

 Řídící výbor schválil aktualizaci Akčního plánu k 24. 5. 2018. 

Shrnutí návrhů a identifikovaných problémů: 

 Byl uveden problém s personálním zajištěním chybějících pedagogických pracovníků. 

 Byla navržena možnost vystavení inzerátů s poptávkou např. po chybějících asistentech 
pedagoga v NIDV – krajské pracoviště Hradec Králové. 

 Byl uveden problém s dopravou dětí a žáků např. na školní výlety z důvodu chybějících 
řidičů autobusů. 

 

 
 
V Broumově dne 25. 5. 2018 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Baxová         Zápis ověřila: Ing. Gabriela Vytlačilová 




