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Program jednání:  

1) Zahájení 

2) Představení změn v Akčním plánu a Strategickém rámci MAP 

3) Návrhy na financování aktivit uvedených ve Strategickém rámci MAP 

4) Diskuse 

5) Ukončení 

 

Účastníci jednání: 

Členové pracovní skupiny a hosté dle prezenční listiny. 

 

 

  

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 29. 5. 2018 

Čas zahájení jednání 15:00 

Místo konání  
Kancelář MAS Broumovsko+, Klášterní 1, 

Broumov 550 01 

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. Členové byli informováni o postupu žádosti o podporu MAP 

II ve schvalovacím procesu a o jednání Řídícího výboru, které se konalo dne 24. 5. 2018. Dále 

byly členům představeny návrhy aktivit, které mohou podporovat čtenářskou a matematickou 

gramotnost v území. Tyto návrhy vzešly z prvních jednání pracovních skupin pro rozvoj 

čtenářské a matematické gramotnosti. Z pracovní skupiny na podporu čtenářské gramotnosti 

jsou zatím navrženy aktivity např. Čtenářský maraton, Listování, Bilingvní spolupráce s Polskem, 

Dramatický kroužek sekundy Gymnázia Broumov, aj. Z pracovní skupiny na podporu 

matematické gramotnosti jsou zatím navrženy aktivity např. Náslechy škol ve výuce matematiky 

na gymnáziu, Sdílení dobré praxe na škole v Teplicích nad Metují, Matematický park, Geometrie 

venku, Matematický orientační běh, aj. Uvedené aktivity budou podrobněji zpracovány (pro 

činnost pracovní skupiny pro financování) na podzimní setkání. 

Představena byla rovněž implementační aktivita projektu MAP II – koučink pro vedoucí 

pracovníky škol, která má být realizována od září 2018. V této aktivitě je plánováno společné 

úvodní setkání a následně 6x12 setkání s jednotlivými vedoucími pracovníky. Tato aktivita je 

součástí klíčových aktivit projektu MAP II a její financování je projektem zajištěno. 

2) Představení změn v Akčním plánu a Strategickém rámci MAP 

Zástupkyně realizačního týmu představila nejprve změny v Akčním plánu, které schválil Řídící 

výbor k 24. 5. 2018. Změny se týkají především doplnění aktivit projektu MAP vzdělávání na 

Broumovsku II, které v předchozí verzi uvedeny nebyly. Jde např. o aktivitu koučinku pro 

vedoucí pracovníky škol, představení zaměstnavatelů v regionu – den otevřených dveří 

v místních firmách, zapojení hudebníka do výuky (spolupráce se ZUŠ), workshopy v knihovnách 

a muzeu. Dále byly v Akčním plánu upraveny jednotlivé aktivity do jedné nadřazené s ohledem 

na rozsáhlost dokumentu a také s ohledem na projekty šablon II, do kterých se školy mohou 

postupně zapojovat. 

Představeny byly zároveň změny ve Strategickém rámci MAP. Došlo k odstranění několika 

starších aktivit a zároveň přidání několika nových. Změny byly provedeny na základě 

aktualizace, kterou učinily jednotlivé subjekty (školy).  

3) Návrhy na financování aktivit uvedených ve Strategickém rámci 

MAP 

Členové pracovní skupiny se vyjádřili k aktivitám ve Strategickém rámci. Návrhy byly zaneseny 

do tabulky k jednotlivým aktivitám.  
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4) Diskuse 

Zástupkyně realizačního týmu vyzvala členy k pokládání dotazů a také k diskusi nad otázkou, 

zda nemá někdo návrh na oslovení odborníka v oblasti financování, který by se zúčastnil 

jednání pracovní skupiny. Byl uveden návrh k oslovení Ing. Škody.  

Během diskuse zmínila Bc. Machková internetové stránky Regionálního Informačního Servisu 

(risy.cz), kde je možné vyhledávat výzvy pro různé oblasti podpory. Mezi členy bylo domluveno, 

že zástupkyně realizačního týmu MAP II tuto informaci poskytne školám, městům a obcím. 

Výstupem druhého setkání pracovní skupiny se stalo seznámení se změnami v Akčním plánu a 

Strategickém rámci MAP II. Dále došlo k navržení zdrojů financování některých aktivit ze 

Strategického rámce. 

5) Ukončení 

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

náměty a ukončila jednání v 16:30 hodin. 

Další setkání pracovní skupiny pro financování proběhne v průběhu měsíce září 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Broumově dne 4. 6. 2018 

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

Zápis ověřila: Lenka Wilkeová, DiS. za DSO Broumovsko 

risy.cz

