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Zápis z pracovní skupiny pro financování 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení 

2) Diskuse k identifikaci finančních zdrojů aktivit MAP II 

3) Sestavení dotazníku k mapování infrastruktury škol 

4) Ukončení 

 

Účastníci jednání: 

Členové pracovní skupiny a hosté dle prezenční listiny. 

 

 

  

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 4. 12. 2018 

Čas zahájení jednání 15:00 

Místo konání  
salónek Hotelu Veba, Šalounova 127, 550 01 

Broumov 

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

V úvodu pracovní skupiny přivítala zástupkyně realizačního týmu MAP II všechny přítomné a 

představila jim program jednání.  

2) Diskuse k identifikaci finančních zdrojů aktivit MAP II 

Zástupkyně realizačního týmu představila členům pracovní skupiny návrhy aktivit, které vzešly 

z pracovních skupin na podporu čtenářské a matematické gramotnosti. Všechny aktivity jsou 

plánovány na rok 2019. Prezentovaný podklad obsahoval název aktivity, předpokládanou dobu 

realizace, předpokládané výdaje a popis náplně aktivity. Členové pracovní skupiny aktivity 

prošli a vyhodnotili, že jejich financování je způsobilé z projektu MAP II. Pouze u poslední 

uvedené aktivity zůstává nejasný zdroj financování. Jedná se o odloučené pracoviště PPP – MAS 

chce v rámci konzultace s ředitelstvím PPP KHK projednat možnosti zřízení tohoto pracoviště 

na území ORP Broumov. Dále bylo členy navrženo, aby se k tabulce s údaji o aktivitách přidal 

sloupeček s informacemi o nositeli aktivity – např. škola, která bude hostitelem. Navrženy byly 

také změny v termínech konání některých aktivit – např. aktivity pro školy by se měly konat 

především od února do května a později říjen a listopad. Ostatní měsíce jsou pro školy 

problematické s ohledem na jiné aktivity, prázdniny a ukončení klasifikace. 

3) Sestavení dotazníku k mapování infrastruktury škol 

Členové pracovní skupiny se na předchozích jednáních domluvili na společné aktivitě vytvoření 

přehledu o aktuálním stavu budov škol v území ORP Broumov. Zjišťování bude probíhat 

formou dotazníku. Na tomto jednání došlo k vydefinování čtyřech oblastí, na které se dotazník 

zaměří. Každá z oblastí bude zahrnovat skupinu otázek, na základě kterých bude možné 

vyhodnotit aktuální stav budov. Dotazník bude finalizován na dalším jednání pracovní skupiny, 

které proběhne na začátku února 2019. Vytvoření otázek do jednotlivých oblastí mají na starosti 

pověření členové pracovní skupiny. Školám bude doporučeno, aby dotazník vyplňovali se 

správcem své školní budovy. 

Pracovní skupina doporučuje konzultovat finální výstup z dotazníku (záměry jednotlivých škol) 

s příslušnými orgány státní správy a samosprávy. Příslušnými orgány se rozumí zejména odbor 

správy majetku, případně zřizovatel. Touto aktivitou je pověřena zástupkyně realizačního týmu. 
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4) Ukončení 

Zástupkyně realizačního týmu vyzvala členy k pokládání dotazů a diskusi. Dotazy položeny 

nebyly. Členové vedli diskusi nad možnostmi financování (otevřenými výzvami) určitých aktivit 

z dotačních titulů MMR a krajského POV. 

Zástupkyně realizačního týmu MAP II poděkovala členům pracovní skupiny za účast, spolupráci 

a ukončila jednání v 16:35 hodin. 

Další setkání pracovní skupiny pro financování proběhne v průběhu měsíce února 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Broumově dne 5. 12. 2018 

Zápis vyhotovila: Bc. Kristýna Jagošová za RT MAP II vzdělávání na Broumovsku 

Zápis ověřila: Lenka Wilkeová, DiS. za DSO Broumovsko 


