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Zápis z jednání Řídícího výboru MAP na Broumovsku
Identifikace Řídícího výboru
Datum jednání

27. 11. 2018

Čas zahájení jednání

14:15

Místo konání

Zasedací místnost MěÚ, třída Masarykova 239,
550 01 Broumov

Předseda Řídícího výboru

Ing. Gabriela Vytlačilová

Program jednání:
1) Zahájení
2) Komunikační strategie MAP II
3) Aktuální informace ze setkání pracovních skupin
4) Uskutečněné a plánované aktivity v MAP II
5) Aktualizace Strategického rámce MAP a informace o Akčním plánu
6) Ukončení

Účastníci jednání:
Členové Řídícího výboru (celkem 9 členů) a hosté dle prezenční listiny.
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1) Zahájení
Zahájení jednání v 14:15.
Mgr. Baxová 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).
Mgr. Baxová přečetla všechny body jednání a požádala přítomné členy ŘV o odsouhlasení
programu jednání, případně k doplnění.
Řídící výbor schvaluje program jednání.
Hlasování: hlasů pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.

2) Komunikační strategie MAP II
Mgr. Baxová seznámila přítomné s komunikační strategií MAP II. Uvedla, že komunikační
strategie slouží především k informování a zapojování dotčené veřejnosti, dalších aktérů
v oblasti vzdělávací politiky a zainteresovaných stran MAP a sekundárně také k propagaci MAP.
Cílem je analyzovat, sumarizovat a strukturovaně popisovat dílčí procesy a kanály komunikace
MAP.
Pro aktuálnost a význam MAP je zásadní složkou zpětná vazba zainteresovaných stran.
Mgr. Baxová představila nositele vnitřní komunikace – Realizační tým, Řídící výbor MAP a
pracovní skupiny a nositele vnější komunikace – ZŠ, MŠ, Organizace neformálního vzdělávání,
Obce správního obvodu ORP Broumov, Královéhradecký kraj, město Broumov, uživatelé a
klienti vzdělávání, rodiče dětí a žáků, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci a široká veřejnost
a k jednotlivým nositelům uvedla stručné upřesnění vymezení.
Mgr. Baxová uvedla také nástroje a prostředky vnitřní a vnější komunikace, jejichž hlavním
účelem je aktivní oslovování jednotlivce a cílových skupin MAP, motivace veřejnosti k aktivnímu
zapojení, sdílení zpětné vazby, zpřístupnění aktivit a výstupů projektu.
Mgr. Baxová se zeptala přítomných, zda mají dotazy k navrženému znění Komunikační
strategie. Nikdo se nepřihlásil, proto Mgr. Baxová přešla k hlasování o schválení Komunikační
strategie MAP II.
Řídící výbor schvaluje dokument Komunikační strategie MAP II.
Hlasování: hlasů pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.
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3) Aktuální informace ze setkání pracovních skupin
Na jednání se dostavila Taťána Loudová.
Mgr. Baxová zmínila aktuální informace ze setkání pracovních skupin.
PS pro čtenářskou, matematickou gramotnost se tento rok sešly již 4x. V rámci jednání PS se
účastníci zaměřili na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách,
postupech vedoucích k rozvoji čtenářské/matematické gramotnosti a potenciálu každého žáka,
a především na plánování konkrétních, dlouhodobých i krátkodobých aktivit spolupráce.
Odborníkem PS pro matematickou gramotnost je RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D., která zároveň
vede workshopy a vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky. Téma vzdělávacích akcí je
voleno na základě poptávky z jednání PS a učitelů jednotlivých škol. RNDr. Kupčáková, Ph.D.
přislíbila spolupráci i na další roky projektu MAP II.
Odborníkem PS pro čtenářskou gramotnost se stala Mgr. et Bc. Jana Stejskalová. Mgr.
Stejskalová je také lektorkou seminářů a vzdělávacích akcí v tématu čtenářské gramotnosti.
V rámci závěrečných letošních setkání, tj. 13. a 15. 11. 2018, výše zmíněných PS byla
zhodnocena dosavadní spolupráce, naplánovány byly další vzdělávací akce na rok 2019 – viz
další bod programu.
Jednání PS pro rovné příležitosti jsou podmíněna závaznou Metodikou rovných příležitostí.
Jako odborník na sociální problematiku byl ke spolupráci přizván Mgr. Michal Tačík, který se
účastnil i jednání v měsíci říjnu. Vzhledem k náročnosti PS a nutnosti otevírat kontroverzní
témata, byla na další spolupráci oslovena také Agentura pro sociální začleňování, konkrétně
Mgr. Martin Dobeš. PS se sešla 10. 10. 2018 a poslední letošní setkání se uskuteční dne
27. 11. 2018.
Ze všech jednání PS byly učiněny návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol, které budou předány
PS pro financování, jejíž závěrečné setkání je naplánováno na 4. 12. 2018.
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 aktuální informace z jednání PS pro čtenářskou,
matematickou gramotnost, PS pro rovné příležitosti a PS pro financování.
Hlasování: hlasů pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0.

4) Uskutečněné a plánované aktivity v MAP II
Přítomní obdrželi jako podklad k jednání brožuru s přehledem uskutečněných vzdělávacích
akcí pro rok 2018 a s přehledem plánovaných akcí na rok 2019.
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Stěžejními tématy jsou čtenářská a matematická gramotnost.
Mgr. Baxová zmínila některé ze vzdělávacích akcí a konkretizovala jejich obsah.
P. Loudová se zeptala na vzdělávací akci s tematickou stavebnicí Magformers pro MŠ,
konkrétně, s jakou skupinou této stavebnice se bude pracovat. Mgr. Golová odpověděla, že
RNDr. Kupčáková, Ph.D., která doporučuje nakupovat tuto stavebnici po jednotlivých setech,
bude pracovat se všemi skupinami stavebnice.
P. Loudová dále ŘV informovala, že má výborné reference na vzdělávací akci s Mgr. Lenkou
Ondráčkovou, která vede semináře na základě praktických zkušeností.
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.
Řídící výbor bere na vědomí aktuální informace uskutečněných a plánovaných aktivit
MAP II.
Hlasování: hlasů pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0.

5) Aktualizace Strategického rámce MAP a informace o Akčním
plánu
Mgr. Baxová předala slovo Ing. Šumpíkové, která sdělila přítomným, že v dokumentu
Strategického rámce, který je aktualizován na každém jednání Řídícího výboru, došlo ke změně
pouze u ZŠ a MŠ Jetřichov (nová investiční priorita – mimo SC 2.4 IROP) – nákup nových
pevných počítačových stanic se základním SW vybavením, nákup nového dataprojektoru. Ing.
Šumpíková dále informovala o tom, že některé školy přehodnotily očekávané celkové náklady
v Kč u investičních priorit – mimo SC 2.4 IROP (navýšení očekávaných celkových nákladů).
Mgr. Baxová dále zmínila informace o Akčním plánu. PS pro financování 4. 12. 2018 odsouhlasí
aktivity navrhované PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost. Tyto aktivity budou
následně přidány do Akčního plánu, proto k jeho aktualizaci dojde na dalším jednání Řídícího
výboru.
Řídící výbor schvaluje aktualizaci Strategického rámce MAP k 27. 11. 2018 a bere na
vědomí informace o Akčním plánu.
Hlasování: hlasů pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0.
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6) Ukončení
Mgr. Baxová vyzvala členy Řídícího výboru k dotazování k jednotlivým bodům jednání.
Nikdo z přítomných neměl k jednání připomínky, Mgr. Baxová poděkovala za účast na jednání
a ukončila jej ve 14:55.

Shrnutí přijatých závěrů a opatření:
•

Řídící výbor schválil Komunikační strategii MAP II.

•

Řídící výbor vzal na vědomí aktuální informace z jednání PS pro čtenářskou,
matematickou gramotnost, PS pro rovné příležitosti a PS pro financování.

•

Řídící výbor bere na vědomí aktuální informace uskutečněných a plánovaných aktivit
MAP II.

•

Řídící výbor schválil aktualizaci Strategického rámce MAP k 27. 11. 2018 a bere na
vědomí informace o Akčním plánu.

V Broumově dne 28. 11. 2018
Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Baxová

Zápis ověřila: Ing. Gabriela Vytlačilová
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