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Zápis z jednání Řídícího výboru MAP na Broumovsku 

 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení 

2) Aktuální informace ze setkání pracovních skupin 

3) Aktualizace Ročního akčního plánu MAP II 2019 

4) Schválení Ročního akčního plánu 2020 

5) Aktualizace Strategického rámce MAP II 

6) Proč a jak spolupracovat při realizaci MAP II 

7) Ukončení 

 

Účastníci jednání: 

Členové Řídícího výboru (celkem 10 členů) a hosté dle prezenční listiny. 

 

 

  

Identifikace Řídícího výboru 

Datum jednání 4. 12. 2019 

Čas zahájení jednání 15:00 

Místo konání  
Kreslírna kláštera Broumov, Klášterní 1, 550 01 

Broumov 

Předseda Řídícího výboru Ing. Gabriela Vytlačilová 

mailto:mas@broumovsko.cz
http://mas.broumovsko.cz/


 

MAS Broumovsko+, z. s. 

telefon: 491 521 281 

e-mail: mas@broumovsko.cz 

web: mas.broumovsko.cz 
 

  

 

Stránka 2 z 5 

 

1) Zahájení 

Zahájení jednání 15:00. 

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 II (dále jen ŘV).  

Mgr. Baxová přečetla všechny body jednání a požádala přítomné členy ŘV o odsouhlasení 

programu jednání, případně o jeho doplnění. 

Řídící výbor schvaluje program jednání. 

Hlasování: hlasů pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

2) Aktuální informace ze setkání pracovních skupin 

Mgr. Baxová zmínila aktuální informace ze setkání pracovních skupin (PS) od posledního 

jednání Řídícího výboru v měsíci červnu. 

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. 

PS pro čtenářskou gramotnost se sešla v září a v listopadu. Odborníkem pro tuto PS zůstává 

Mgr. et Bc. Jana Stejskalová, která je na jednání pravidelně přítomna a krom aktuálních 

informací z oblasti čtenářské gramotnosti pomáhá PS navrhovat další aktivity a činnosti 

podporující rozvoj čtenářství v regionu. Jednou z plánovaných aktivit, ve spolupráci s Městskou 

knihovnou v Broumově a v Meziměstí, je Čtenářské bingo, opětovně se uskuteční také otevřená 

hodina českého jazyka a literatury, a to v ZŠ Meziměstí. 

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 pedagogických pracovníků z jednotlivých škol 

v ORP, případně je navrženo RNDr. Kupčákovou, Ph.D. a projednáno v realizačního týmu MAP. 

Jednání PS se uskutečnilo v říjnu a začátkem prosince.  

PS pro rovné příležitosti pracuje, vzhledem ke své náročnosti a nutnosti držet se Metodiky 

rovných příležitostí, na svých jednáních pod vedením zkušených odborníků – Mgr. Michala 

Tačíka a pracovníka Agentury pro sociální začleňování Mgr. Martina Dobeše. Členové PS mj. 

navrhovali aktivity do Ročního akčního plánu na zmírnění selektivity ve vzdělávání v regionu. 

Poslední letošní setkání PS pro rovné příležitosti se uskuteční v prosinci.  
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Ze všech jednání PS byly učiněny návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol, které budou předány 

PS pro financování. 

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: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

3) Aktualizace Ročního akčního plánu MAP II 2019 

Na jednání se dostavila Pavla Semeráková – zástupce rodičů. 

Podklady byly zaslány členům Řídícího výboru e-mailem. 

Hlavními tématy plánovaných aktivit jsou čtenářská a matematická gramotnost a podpora 

rovných příležitostí ve vzdělávání.  

Zároveň byla předložena aktualizovaná tabulka celkového Akčního plánu ke 4. 12. 2019. 

Mgr. Baxová zmínila některé uskutečněné vzdělávací akce a konkretizovala jejich obsah.  

14. – 15. 11. 2019 se uskutečnil výjezd pro ředitele ZŠ do Špindlerova Mlýna, jehož hlavním 

tématem bylo rozvoj týmu a komunikace uvnitř školy. 

Některé z akcí se cyklicky opakovaly – např. Den gramotnosti, Učit se učit, myslet a žít a 

Chceme, aby děti četly v Městské knihovně v Meziměstí nebo Den otevřených dveří 

v zapojených místních firmách a subjektech. 

Od září probíhá pravidelná podpora mentora novým a začínajícím pracovníkům MŠ a ZŠ.  

Největší akcí pro tento rok byla konference Učení pro život, která se v prostorách kláštera a 

přilehlého dřevníku uskutečnila ve dnech 19. – 20. 9. 2019. Hlavní otázkou konference bylo, Co 

to znamená (se) učit spolu? 

Řídící výbor schvaluje aktualizaci Ročního akčního plánu MAP II 2019. 

Hlasování: hlasů pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

Řídící výbor schvaluje aktualizaci Akčního plánu ke 4. 12. 2019 

Hlasování: hlasů pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

mailto:mas@broumovsko.cz
http://mas.broumovsko.cz/
http://www.mas.broumovsko.cz/mistni-akcni-plan-vzdelavani-map/pracovni-skupiny/


 

MAS Broumovsko+, z. s. 

telefon: 491 521 281 

e-mail: mas@broumovsko.cz 

web: mas.broumovsko.cz 
 

  

 

Stránka 4 z 5 

 

4) Schválení Ročního akčního plánu 2020 

Mgr. Baxová představila přítomným Roční akční plánu 2020, který obdrželi jako podklad 

k jednání. Vyzvala členy Řídícího výboru k dotazování nad jednotlivými aktivitami. 

Pan Vondrouš položil otázku, jestli jsou v Ročním akčním plánu 2020 uvedeny aktivity 

podporující kariérové poradenství a jakým způsobem Den otevřených dveří v zapojených 

firmách probíhá. 

Paní Semeráková se zeptala, mají-li zapojené subjekty možnost konzultovat obsah Dne 

otevřených dveří. 

Mgr. Baxová odpověděla, že Den otevřených dveří probíhá dle námětů z daného subjektu, 

které jsou konzultovány s realizačním týmem MAP. V případě, že se koncept Dne otevřených 

dveří neosvědčil, subjekty jej pozměnily vzhledem k požadavkům cílových skupin. 

Snahou je počet zapojených subjektů zvyšovat. 

Přítomní byli vyzváni, aby případně navrhli subjekt/osobu, která by se mohla do Dne 

otevřených dveří zapojit. 

V Ročním akčním plánu jsou aktivity a činnosti, které se uskuteční v roce 2020. K další 

aktualizaci dojde na jednání Řídícího výboru MAP II v roce 2020. 

Řídící výbor schvaluje Roční akční plán 2020. 

Hlasování: hlasů pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

5) Aktualizace Strategického rámce MAP II 

ZŠ a MŠ byly písemně vyzvány k aktualizaci dokumentu Strategického rámce (SR), který eviduje 

záměry škol. 

Mgr. Baxová sdělila přítomným, že v dokumentu Strategického rámce, který je aktualizován na 

každém jednání Řídícího výboru, došlo k drobným změnám, které jsou v dokumentu červeně 

vyznačeny. Některé školy přehodnotily očekávaný termín realizace u investičních priorit a 

některé finanční náročnost investice, případně doplnily aktivity záměru. 

Některé ze škol nevyužily možnosti SR aktualizovat. 

Nový investiční záměr mají:  

ZŠ a PŠ Broumov – výměna střešní krytiny z důvodu špatného technického stavu a zatékání. 

DDM Ulita Broumov – rekonstrukce sportovního hřiště v ulici Komenského. 

MŠ Broumov – oprava fasády a zajištění bezpečného vstupu do budov. 
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Řídící výbor schvaluje aktualizaci Strategického rámce ke 4. 12. 2019. 

Hlasování: hlasů pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

6) Proč a jak spolupracovat při realizaci MAP II 

Mgr. Baxová představila přítomným Jana Machka z MAS Královédvorsko, který přijel představit 

inspirativní možnosti spolupráce MAP a klíčových aktérů ve vzdělávání.  

Pan Machek představil vizi projektu MAP a hovořil o pracovních skupinách (PS) na 

Královédvorsku a jejich zapojení v rámci projektu MAP. Dále informoval přítomné o výstupech 

s jednotlivých PS a klíčových bodech kolektivního dopadu, který považuje za nejdůležitější.  

Pan Vondrouš položil několik otázek týkající se činnosti PS: Jaké kompetence mají PS? Kdo 

stanoví, co je v území potřeba? Jak dlouho členům PS trvá příprava aktivit z PS? Pan Machek 

panu řediteli odpověděl. 

V závěru prezentace se rozvinula diskuse. 

 

7) Ukončení 

Mgr. Baxová poděkovala za účast na jednání a ukončila jej v 16:55. 

 

 

Shrnutí přijatých závěrů a opatření: 

• Řídící výbor vzal na vědomí aktuální informace z jednání PS pro čtenářskou, 

matematickou gramotnost, PS pro rovné příležitosti a PS pro financování.  

• Řídící výbor schválil aktualizaci Ročního akčního plánu MAP II 2019 ke 4. 12. 2019. 

• Řídící výbor schválil Akční plán ke 4. 12. 2019. 

• Řídící výbor schválil Roční akční plán 2020. 

• Řídící výbor schválil aktualizaci Strategického rámce MAP II ke 4. 12. 2019. 

 

 

V Broumově dne 5. 12. 2019 

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