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Zápis z pracovní skupiny pro financování 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení 

2) Diskuse k aktualizaci Strategického rámce MAP II 

3) Diskuse k návrhu Ročního akčního plánu pro rok 2020  

4) Odsouhlasení financování Strategických plánů rozvoje škol 

5) Ukončení 

 

 

Účastníci jednání: 

Členové pracovní skupiny a hosté dle prezenční listiny. 

 

 

  

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 2. 12. 2019 

Čas zahájení jednání 14:30 

Místo konání  
sál Kreslírna broumovského kláštera,  

Klášterní 1, 550 01 Broumov 

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

Na úvod přivítala zástupkyně realizačního týmu všechny přítomné členy a představila program 

jednání.  

Cílem prosincového setkání pracovní skupiny bylo projednat navrhovanou podobu Ročního 

akčního plánu pro rok 2020, aktualizovanou podobu Strategického rámce MAP II a projednat 

možnosti financování tvorby Strategických plánů rozvoje škol.  

Projednané dokumenty Strategického rámce MAP II a Ročního akčního plánu pro rok 2020 

budou předloženy ke schválení Řídícímu výboru dne 4. 12. 2019. 

2) Diskuse k aktualizaci Strategického rámce MAP II 

Členové pracovní skupiny obdrželi v podkladech na jednání aktualizovanou podobu 

Strategického rámce MAP II. Školy měly možnost si do něj opětovně po šesti měsících přidat 

nové investiční záměry a upravit/aktualizovat ty stávající.  

Některé záměry byly realizovány jen částečně, ale většina jich i nadále zůstává ve stavu záměru, 

protože nejsou dostupné finanční prostředky na jejich realizaci. Záměry škol jsou 

financovatelné především ze strany zřizovatele. V současné době členové pracovní skupiny 

neidentifikovali dotační zdroje. 

Členové pracovní skupiny aktualizovaný Strategický rámec MAP II prošli a doporučují ho 

předložit ke schválení Řídícímu výboru. 

3) Diskuse k návrhu Ročního akčního plánu pro rok 2020 

Pracovní skupině byl mimo aktualizovaný Strategický rámec MAP II předložen také návrh 

podoby Ročního akčního plánu pro rok 2020. Tento plán aktivit vychází z požadavků území na 

realizaci vzdělávacích akcí, z klíčových aktivit projektu, jsou zde uvedeny akce, které byly 

naplánovány pracovními skupinami aj. U jednotlivých aktivit je shrnující popis a odhadované 

finanční náklady. Dílčí aktivity jsou navázány na celkový Akční plán projektu z hlediska 

číselného označení nadřazených aktivit a cíle.  

Diskuse k navrhované podobě Ročního akčního plánu aktivit pro rok 2020 se týkala především 

finančních nákladů. Byl zmíněn návrh na uvádění přesně specifikovaných finančních nákladů 

dané aktivity (nájem, občerstvení, lektorné, pomůcky aj.) po jejím uskutečnění.  

4) Odsouhlasení financování Strategických plánů rozvoje škol 

Pracovní skupině byl dále předložen návrh na financování tvorby Strategických plánů rozvoje 

škol. Zájem o zapojení se do tvorby tohoto dokumentu vychází přímo od samotných škol. Tyto 

školy pracovaly na aktivitě 2.7 Podpora škol v plánování a tvorba Vize je přiměla zamyslet se 
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více a podrobněji nad dalším rozvojem. Pro realizaci této aktivity budou osloveni odborníci, 

kteří se strategickému plánování (ve školách) věnují.  

Tvorba Strategického plánu rozvoje školy by měla být realizována v průběhu 6 měsíců. Výstupy 

zapojených škol budou využity pro již zmíněnou aktivitu projektu MAP II – 2.7 Podpora škol 

v plánování. 

Členové pracovní skupiny diskutovali především nad finanční náročností této aktivity. Nakonec 

bylo domluveno, že se tvorba těchto dokumentů bude hradit z rozpočtu projektu MAP II. 

5) Ukončení 

Zástupkyně realizačního týmu vyzvala členy k pokládání dalších či doplňujících dotazů. Diskuse 

se nerozvinula, proto poděkovala zástupkyně realizačního týmu MAP II členům pracovní 

skupiny za spolupráci v letošním roce a popřála mnoho úspěchů v roce nadcházejícím. Jednání 

bylo ukončeno v 15:35. 

Další setkání pracovní skupiny pro financování proběhne v roce 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Broumově dne 3. 12. 2019 

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

Zápis ověřila: Lenka Wilkeová, DiS. za DSO Broumovsko 


