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Program jednání:  

1) Zahájení 

2) Diskuse k sestavení Ročního akčního plánu pro rok 2019 

3) Diskuse nad zpracováním výstupů z dotazníku k mapování stavu budov škol  

4) Ukončení 

 

 

Účastníci jednání: 

Členové pracovní skupiny a hosté dle prezenční listiny. 

 

 

  

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 14. 5. 2019 

Čas zahájení jednání 15:00 

Místo konání  kancelář MAS, Klášterní 1, 550 01 Broumov 
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http://mas.broumovsko.cz/


MAS Broumovsko+, z. s.       Zápis z pracovní skupiny pro financování dne 19. 2. 2019 

  

 

 

 

 

1) Zahájení 

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

představila jim program jednání. Cílem květnového setkání pracovní skupiny bylo schválit 

současnou podobu Ročního akčního plánu pro rok 2019 a diskutovat nad dalším postupem při 

vyhodnocení dotazníku k mapování stavu budov škol a zpracování jeho výstupů. 

2) Diskuse k sestavení Ročního akčního plánu pro rok 2019 

Zástupkyně realizačního týmu představila členům pracovní skupiny podobu sestaveného 

Ročního akčního plánu pro rok 2019. Tento dokument obsahuje výčet jednotlivých aktivit 

projektu realizovaných a plánovaných na rok 2019. Každá dílčí aktivita je vázána na Akční plán 

z hlediska číselného označení nadřazených aktivit a cíle. Uveden je dále vždy podrobnější popis 

realizace aktivity a její finanční náklady, případně jsou zmíněny doplňující poznámky.  

Diskuse k sestavení Ročního akčního plánu pro rok 2019 se mezi přítomnými členy pracovní 

skupiny příliš nerozvinula. Členové si jednotlivé aktivity prošli a neměli k nim žádné připomínky. 

Pracovní skupina pro financování schvaluje předložený Roční akční plán na rok 2019 a 

doporučuje jeho předložení Řídícímu výboru MAP II. 

3) Diskuse nad zpracováním výstupů z dotazníku k mapování stavu 

budov škol 

Dotazník k mapování stavu budov škol bylo možné vyplnit po prodloužení lhůty do 31. 3. 2019. 

Zástupkyně realizačního týmu seznámila členy pracovní skupiny s jeho úspěšností a výsledky. 

Dále pracovní skupina diskutovala způsoby zpracování brožury, která bude poskytovat přehled 

stavu budovy a vybavenosti každé školy a také celkové shrnutí za celé ORP Broumov. Ke 

zpracování brožury budou využity fotografie škol, které má pracovní skupina k dispozici. 

4) Ukončení 

Zástupkyně realizačního týmu vyzvala členy k pokládání dotazů a k diskusi nad pozváním 

odborníka na oblast financování na jednání pracovní skupiny. Žádné doplňující dotazy 

položeny nebyly.  

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

a ukončila jednání v 16:05 hodin. 

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

V Broumově dne 15. 5. 2019 

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

Zápis ověřila: Lenka Wilkeová, DiS. za DSO Broumovsko 


