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Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Broumovsko+, z. s.
Identifikace zasedání Valné hromady MAS
Číslo zasedání Valné hromady

2/2021

Datum zasedání

17. 6. 2021

Čas zahájení zasedání

15:30
konferenční sál IC Broumovsko, Mírové

Místo konání

náměstí 105, 550 01 Broumov

Přítomni: dle prezenční listiny.
Hosté: dle prezenční listiny.
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Valná hromada byla svolána Radou MAS pozvánkou rozeslanou elektronicky všem členům dne
3. 6. 2021. Pozvánka byla rovněž zveřejněna na webových stránkách MAS. Spolu s pozvánkou
byly rozeslány i podklady k jednotlivým bodům zasedání.
Zasedání Valné hromady zahájil a řídil Předseda MAS – Obec Šonov, zastoupená Bc. Vladimírem
Grusmanem, který úvodem konstatoval usnášeníschopnost Valné hromady (z celkových
53 členů bylo přítomno při zahájení osobně nebo na základě plné moci 39 členů).
Před projednáním bodů programu vyzval Předseda k potvrzení hlasování Valné hromady per
rollam, které probíhalo ve dnech 24.-31. 3. 2021. Hlasování per rollam bylo využito mimořádně
v návaznosti na doporučení Řídícího orgánu MMR k aktuálně platným opatřením v ČR.
Doporučení ŘO MMR se týkalo možnosti hlasování orgánů MAS formou per rollam, přestože
tento postup není upraven ve Stanovách MAS. V návaznosti na vydaná doporučení potvrzuje
Valná hromada MAS svá usnesení přijatá na 1. zasedání roku 2021.
Usnesení:
Rada MAS Broumovsko+, z. s. potvrzuje platnost všech usnesení, která byla přijata
Valnou hromadou s využitím hlasování per rollam 24.-31. 3. 2021.
Hlasování: Pro: 39 Proti: 0

Zdržel se: 0

Valné hromadě byl předložen následující program zasedání:
1)

Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD

2)

Příprava nového období 2021-2027

3)

Výroční zpráva o činnosti za rok 2020, Zpráva KV

4)

Hospodaření spolku, účetní závěrka za rok 2020, čerpání úvěrů

5)

Volba členů Výběrové komise

6)

Aktuální informace o postupu realizace projektu MAP II

7)

Různé

Mezi přítomnými nebyl nikdo, kdo by vznesl návrh na změnu bodů, proto přešel Předseda MAS
k hlasování o předloženém programu.
Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje program zasedání dle předlohy.
Hlasování: pro: 39 proti: 0 zdržel se: 0
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Zapisovatelkou zápisu ze zasedání Valné hromady byla navržena Mgr. Kristýna Jagošová. Jiný
návrh nebyl podán, proto přešel předseda MAS k hlasování.
Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí zapisovatelkou Mgr. Kristýnu Jagošovou.
Hlasování: pro: 38 proti: 0 zdržel se: 1
Ověřovatelem zápisu ze zasedání Valné hromady byla navržena obec Heřmánkovice,
zastoupená Janou Královou. Jiný návrh nebyl podán, proto přešel Předseda MAS k hlasování.
Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí ověřovatelem zápisu obec Heřmánkovice,
zastoupenou Janou Královou.
Hlasování: pro: 38 proti: 0 zdržel se: 1
Vzhledem k následnému volení náhradníka Výběrové komise (bod 5) bylo nutné zvolit volební
komisi. Valné hromadě byl předložen návrh na složení volební komise: obec Křinice, zastoupená
Libuší Rosovou, Jiří Rak a Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, zastoupené Pavlem
Meisnerem.
Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. volí volební komisi ve složení: obec Křinice,
zastoupená Libuší Rosovou, Jiří Rak a Zemědělské družstvo Šonov u Broumova,
zastoupené Pavlem Meisnerem.
Hlasování: pro: 36 proti: 0 zdržel se: 3

1) Aktuální informace o postupu realizace SCLLD
Bc. Grusman představil členům MAS novou zaměstnankyni MAS Dominiku Sedláčkovou a
stručně uvedl tento bod programu a předal slovo Mgr. Jagošové a Bc. Sedláčkové, které uvedly
aktuální informace o jednotlivých programech, které MAS administruje:
1) Operační program Zaměstnanost (OPZ)
V rámci OPZ v současném období MAS podporovala 4 opatření. Jedná se o prorodinná
opatření, zaměstnanost, sociální a návazné služby a sociální podnikání. Ze všech uvedených
opatření bylo vybráno celkem 10 projektů. Nejvíce projektů bylo podpořeno z opatření
prorodinná opatření – 7 projektů na příměstské tábory a dětskou skupinu. Z ostatních opatření
bylo vybráno po jednom projektu. Projekt zaměřený na zaměstnanost se týkal souboru
několika aktivit podporujících osoby z cílových skupin (osoby s kumulací hendikepů na trhu
práce, zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, osoby vracející se na trh práce po
mateřské/rodičovské dovolené) v získání pracovních návyků. Projekt komunitního klubu
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v rámci opatření sociálních a návazných služeb je zaměřen na intenzivní práci s rodinou za
účelem sociální inkluze a poslední vybraný projekt z opatření sociální podnikání přispěl
především k podpoře pracovních míst pro cílové skupiny osob pečujících o malé děti a osob
se zdravotním postižením.
V současné době jsou ukončeny 4 projekty a 6 je stále v realizaci. Další výzva z OPZ již
vyhlášena nebude.
V opatření prorodinných opatření je nejvyšší alokace (přes 7,5 mil. Kč) z OPZ a čerpání narůstá
postupně se schválenými žádostmi o platbu u probíhajících projektů (nyní je proplaceno více
než 2,6 mil Kč z celkových 5,7 mil. Kč). Zbývající alokace z tohoto opatření ve výši 1,8 mil. Kč již
nebude moci být využita. Alokace z opatření zaměstnanost (2,7 mil. Kč) tvoří jeden projekt a
byla proplacena žadateli téměř v plné výši (více než 2,6 mil. Kč). Stejně je tomu v opatření
sociální a návazné služby (alokace 1,8 mil. Kč) a sociální podnikání (alokace 2,7 mil. Kč). U obou
opatření tvoří alokace rozpočet vybraného projektu, ale v tuto chvíli není ani jeden z projektů
ukončen. Čerpání tedy stále probíhá.
2) Program rozvoje venkova (PRV)
V rámci PRV jsme v současném období vybírali projekty z Fichí zaměřených na –
nezemědělskou činnost, zemědělské podnikání, pozemkové úpravy, lesnické technologie a
nově od roku 2020 také z Fiche na podporu venkovských oblastí. Z těchto Fichí jsme prozatím
podpořili celkem 28 projektů, z nichž je 16 úspěšně ukončeno a proplaceno a zbývajících 11
je stále v realizaci. Vybrané projekty byly zaměřeny např. na dovybavení penzionu, pořízení
zemědělské techniky – obraceč píce, manipulátor, luční smyky, dále na rekonstrukci polní cesty
v rámci pozemkových úprav, technologii pro práci v lese – traktory, vyvážecí vlek a nosič
kontejnerů, zateplení stropu na kulturním sále, pořízení vybavení pro kulturní činnost,
informační tabule a mobiliář na veřejná prostranství, rekonstrukce střechy nad jevištěm atd.
V PRV dochází k postupnému čerpání v plné nebo téměř plné výši alokace příslušné Fiche.
K úplnému vyčerpání alokace došlo ve Fichi nezemědělská činnost (1,8 mil. Kč), pozemkové
úpravy (1,8 mil. Kč) a lesnické technologie (1,9 mil. Kč). Ve Fichi zemědělské podnikání (alokace
5,2 mil. Kč) je v realizaci stále jeden projekt, ale zároveň bude zbývat alokace ve výši cca 10 tis.
Kč vlivem ušetření při realizaci jednoho z projektů. Ve Fichi zaměřené na podporu venkovských
oblastí jsou všechny projekty v realizaci, takže čerpání Fiche bude průběžně dále
vyhodnocováno.
V současné době má MAS vyhlášenou šestou výzvu z PRV, která bude ukončena 30. 6. 2021.
Mgr. Jagošová dále informovala o tzv. přechodném období. Na základě Nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU vstupuje PRV pro období 2014-2020 do dvouletého přechodného
období. PRV má v tomto období povinnost přidělit 5 % z rozpočtu pro LEADER. Ministerstvo
zemědělství tak předběžně rozdělilo alokaci mezi všechny MAS. Stanovená alokace pro
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přechodné období musí být využita na realizaci stávající SCLLD 2014-2020. Výše alokace, která
byla stanovena pro naši MAS činí 3 696 000 Kč. Ministerstvo zemědělství, po získání informací
od oslovených MAS, může původně přidělenou alokaci přepočítat a mírně ji navýšit.
3) Integrovaný regionální operační program (IROP)
Doprava – v rámci tohoto opatření bylo podpořeno celkem 5 projektů - 4 při aktivitě
Bezpečnost dopravy a 1 při aktivitě Cyklodoprava. Již 4 projekty jsou ukončeny a proplaceny –
„Autobusová zastávka na třídě Masarykova“, „Chodník v ulici Kladská u KOH-I-NOORU“, „Místo
pro přecházení MěÚ Broumov“ a „Cyklostezka Dřevařská – Smetanova, Broumov“. Tyto projekty
byly podpořeny částkou celkem 6 213 481,55 Kč. Jediný neukončený projekt „Zvýšení
bezpečnosti v Jetřichově – chodník podél silnice III/3024“ má naplánovanou realizaci v roce
2022 a předpokládaná výše jeho podpory je 808 851,35 Kč. Realizace tohoto projektu je závislá
na rekonstrukci krajské silnice III/3024, protože výstavba chodníku by měla být realizována
v rámci jednoho společného výběrového řízení.
Sociální podniky – investiční – v rámci tohoto opatření byl podpořen 1 projekt „Tiskárna
Centrum služeb Broumov“, a to částkou 2 025 429,83 Kč. Projekt je nyní ukončen a proplacen.
Kulturní dědictví – v rámci tohoto opatření byly podpořeny celkem 2 projekty, z toho 1 projekt
(oprava kostela Panny Marie) je již ukončen a proplacen (byl podpořen částkou 1 521 769,89
Kč). Projekt „Pro život kostelů Broumovska II“, zaměřený na rekonstrukci Kostela Všech Svatých
v Heřmánkovicích, je stále v realizaci. Realizace projektu byla prodloužena v září 2020 do konce
května 2021 a v květnu byla realizace projektu znovu prodloužena v rámci 11. změny do 31. 7.
2021, tj. celkové prodloužení o 22 měsíců. Doposud byla proplacena dotace ve výši celkem
6 307 104,19 Kč. Při poslední podané žádosti o platbu byl projekt krácen o 60 735,95 Kč CZV.
Závěrečná Žádost o platbu (ZŽoP) je předpokládána ve výši 2 920 562,51 Kč. Vzhledem
k posunuté realizaci projektu nebude možné využít pokrácené prostředky k navýšení alokace
poslední výzvy v IROP, jelikož projekt nebude mít v době vyhlášení plánované výzvy schválenou
ZŽoP (alespoň ve 2. stupni).
4) Operační program Životní prostředí (OPŽP)
Výsadba dřevin – nyní je v realizaci 10 projektů – výsadby v extravilánu Hejtmánkovic (2
projekty), Křinic (2 projekty), Teplic nad Metují, obnova krajinných struktur ve Zdoňově (3 etapy
– 3 projekty), komunitní sad v Křinicích a ozelenění polních cest v Šonově. V příštím roce se
předpokládá dokončení 4 projektů, v následujícím roce 2 projektů a v roce 2024 zbylých 4
projektů. Předpokládaná podpora činí 7 683 114,23 Kč (85 %).
Sídelní zeleň – nyní jsou v realizaci 4 projekty – výsadby v intravilánu města Teplice nad Metují,
obce Hejtmánkovice, města Broumov a obnova zámeckého parku v Adršpachu. Všechny
projekty mají plánovaný konec realizace v roce 2023. Předpokládaná podpora činí 4 000 000
Kč (60 %).
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Dále Mgr. Jagošová informovala o metodické podpoře škol při realizaci projektů šablon.
Kancelář MAS stále pravidelně poskytuje metodickou podporu při zpracování zpráv o realizaci,
žádostí o změnu a v současné době také hlavně se zpracováním žádostí o podporu do výzvy
na šablony III.
Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace o postupu
realizace Strategie CLLD.
Hlasování: pro: 39

proti: 0 zdržel se: 0

2) Informace o přípravě nového programového období 2021-2027
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+ na období
2021-2027
Koncepční část nové Strategie 2021-2027 byla kompletně dokončena a schválena Valnou
hromadou k 31. 3. 2021. V pondělí 24. 5. 2021 byla v monitorovacím systému MS2014+
zpřístupněna výzva pro předkládání koncepčních částí integrovaných strategií a příjem žádostí
byl následně zahájen 1. 6. 2021. V tento den svou žádost MAS podala jako čtvrtá v pořadí. Nyní
je žádost v procesu hodnocení ze strany MMR.
Od července 2021 očekáváme přechod do nového prostředí monitorovacího systému
MS2021+. Koncepční část bude do tohoto prostředí převedena a znovu formálně hodnocena.
V novém prostředí se budou tvořit a hodnotit také jednotlivé akční plány příslušných
operačních programů.
Režijní náklady MAS budou v období 2021-2027 hrazeny z Operačního programu Technická
pomoc. V tuto chvíli je pro všechny MAS přislíbeno 2,4 mld. Kč, tj. o 0,4 mld. Kč více než
v programovém období 2014-2020. Fungování MAS by tedy mělo být v novém období plně
zajištěno.
Čerpání současných režijních nákladů, které čerpáme od Ministerstva pro místní rozvoj, je
naplánované do konce roku 2023. Vzhledem k vyhlašování výzev z nového období
pravděpodobně od poloviny roku 2022, plánuje MAS postupně přecházet nižšími úvazky na
nový projekt „režií“ tak, aby zůstala zachována administrace stávající i nové Strategie.
MAS budou mít v novém období především animační, konzultační a dotahovací role.
Vyhlašování výzev, podávání žádostí o dotace a jejich hodnocení v IROP II, OPŽP 2021-2027,
popř. v OPTAK bude mimo monitorovací systém. Formální a věcné hodnocení projektů se
téměř celé přesune na úroveň řídících orgánů. MAS bude hodnotit pouze soulad Žádosti o
podporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+ v období
2021-2027. V případě souladu bude žadatel předkládat Žádost o podporu do výzvy ŘO
(prostřednictvím monitorovacího systému) a MAS tuto žádost „připodepisuje“, tzn. potvrzuje
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soulad. V rámci SZP MAS vyhlásí výzvu, žadatelé předloží návrh projektu v Portálu farmáře (PF),
MAS bude návrh hodnotit a výsledek vloží do PF. Poté žadatel dopracuje Žádost o dotaci v PF
a MAS úplnost potvrdí „připodepsáním“. Kontrolu provede SZIF.

Akční plány nové Strategie
Operační program Zaměstnanost+
OPZ+ bude v novém programovém období 2021-2027 implementován formou tzv. „klíčového
projektu“, který bude vycházet z akčního plánu naší nové Strategie. Pro MAS to znamená, že již
nebude přerozdělovat finanční prostředky do projektů v území, ale sama bude realizátorem
vlastního projektu. MAS by měla v novém období naplánovat potřebné aktivity do dvou
projektů. První z nich byl mohl být realizován od přelomu 2022/2023. Alokace na projekt (oba
projekty) bude vypočítávána dle počtu obyvatel území příslušné MAS. V tuto chvíli máme
informace, že by naše území mělo získat až 10 mil. Kč. Do svého projektu bude mít MAS
možnost zapojit subjekty z území, aby zajistily realizaci některých aktivit – na pozici partnera
s finančním příspěvkem, případně jako dodavatele vybrané služby. Podmínky pro obě formy
zapojení partnerů se ze strany ŘO OPZ ještě připravují.
Mezi podporované aktivity patří:
a) zapojování se do života v obci/komunitě,
b) podpora sociální práce s důrazem na posílení kompetencí obcí,
c) sdílené a neformální péče, včetně paliativní péče a domácí hospicové péče,
d) zaměstnanostní programy,
e) posilování rodinných vazeb,
f)

vzdělávací a edukační aktivity.

Společná zemědělská politika
Společná zemědělská politika (SZP) je nový název pro stávající Program rozvoje venkova.
Implementace tohoto programu bude oproti ostatním opožděna. K prodlevě dojde na základě
dlouhého jednání s Evropskou komisí (vyjednávání aktivit) ale především vlivem realizace
přechodného období.
Mezi podporované aktivity patří:
a) zemědělské podnikání a zemědělská infrastruktura,
b) zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů,
c) nezemědělské podnikání,
d) lesnické aktivity,

MAS Broumovsko+, z. s.
telefon:

491 521 281

e-mail:

mas@broumovsko.cz

web:

mas.broumovsko.cz

e) neproduktivní investice v lesích,
f)

občanská vybavenost.

V současné době se také vyjednávají překryvy aktivit mezi SZP, IROP a OPTAK.
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
OPTAK je novým operačním programem, který by měla MAS v programovém období 20212027 administrovat. V rámci OPTAK budou podporovány především projekty do 2 mil. Kč, které
budou zaměřeny na automatizaci, robotizaci a digitalizaci. Pro žadatele bude stanovena míra
podpory 50 %.
Mezi podporované aktivity patří:
a) technologická inovace podniků,
b) energetické úspory,
c) automatizace, robotizace a inovace podnikatelských procesů,
d) SW inovace v podnicích,
e) elektromobilita včetně vodíkového pohonu a plug-in hybridních aut.
Integrovaný regionální operační program II
IROP II je pokračováním IROP a přípravy tohoto programu pro programové období 2021-2027
jsou nyní ve finální fázi. To má za důsledek, že první vyhlašované výzvy v rámci nového období
budou pravděpodobně právě v rámci tohoto operačního programu, a to již v příštím roce.
Alokace pro IROP II pro CLLD je 5,4 mld. Kč. Rozdělení na jednotlivé MAS zatím není připraveno,
resp. zveřejněno.
Podporované aktivity budou:
a) Doprava (bezpečnost dopravy, cyklodoprava),
b) Veřejné prostranství,
c) Hasiči (JPO II, III, V),
d) Vzdělávání (MŠ, dětské skupiny, ZŠ ve vazbě na odborné učebny a neúplné školy),
e) Sociální služby (mimo komunitní centra),
f)

Kultura (kulturní památky, městská a obecní muzea, profesionální knihovny),

g) Cestovní ruch.
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Operační program Životní prostředí 2021-2027
Realizace OPŽP v novém období může být pouze v rámci Specifického cíle 1.1 Podpora
opatření v oblasti energetické účinnosti, a to z důvodu možnosti hradit realizaci CLLD pouze
z Fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Jedná se o aktivity zaměřené na:
a) snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury, tedy především
zateplení fasády a střechy, výměna oken a dveří,
b) snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie, např. výměna
zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody,
c) výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo
plusové budovy.
Při realizaci konkrétních projektů bude preferována komplexní rekonstrukce veřejných budov
řešící snížení energetické náročnosti, využití obnovitelných zdrojů energie a současně opatření
ke zvýšení kvality vnitřního prostřední, či adaptability na změnu klimatu.
Manažer MAS pro OPŽP bude ze strany MŽP a SFŽP seznámen, vzdělán a informován o všech
hlavních aspektech takovýchto komplexních projektů tak, aby mohl takové projekty ve svém
území úspěšně pomoci připravit a realizovat.
Alokace bude pravděpodobně celkově pro CLLD, nikoliv pro jednotlivé MAS. Mělo by se jednat
o 400 mil. Kč.
Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace o přípravě
nového období 2021-2027.
Hlasování: pro: 39 proti: 0 zdržel se: 0
Ze Zasedání odešel pan Školník. Přítomných členů je 35.

3) Výroční zpráva o činnosti za rok 2020, Zpráva KV
Výroční zprávu zpracovala kancelář MAS. V úvodu je stručně popsána situace za rok 2020.
Následuje seznam partnerů, tabulka Rada spolku, Kontrolní výbor, Výběrová komise. Přehled
jednání orgánů MAS. Následuje informace o realizaci Strategie komunitně vedeného rozvoje
(SCLLD), Výzvy MAS za rok 2020, vybrané projekty z výzev. VZ obsahuje informace o Šablonách
pro školy. Dále je popsán Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku II v roce 2020, přehled
vzdělávacích akcí. Nechybí finanční zpráva a hospodářský výsledek 2020 – rozvaha, výsledovka.
Je přiložena zpráva kontrolního výboru, informace o externím auditu. Závěrečnou část VZ tvoří
propagace, podporovatelé MAS, kontaktní údaje.
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Kontrolní výbor dne 13. 5. 2021 projednal Výroční zprávu o činnosti za rok 2020 a ve své Zprávě
doporučil Valné hromadě Výroční zprávu schválit.
Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje Výroční zprávu o činnosti za rok 2020
dle předlohy.
Hlasování: pro: 35 proti: 0 zdržel se: 0
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru pro
Valnou hromadu o činnosti MAS Broumovsko+, z. s. za rok 2020 spolu s Vyjádřením
účetní spolku dle předlohy.
Hlasování: pro: 35 proti: 0 zdržel se: 0

4) Hospodaření spolku, účetní závěrka za rok 2020, čerpání úvěrů
Rada MAS předkládá v souladu se Stanovami spolku účetní závěrku za rok 2020 spolu se
zprávou auditora (bez výhrad) a hospodářský výsledek za rok 2020.
Výsledek hospodaření spolku za rok 2020 skončil ziskem 2 109 Kč. Peníze budou použity jako
spoluúčast k výdajům k projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
Broumovsko+, z. s., kde máme 5% spoluúčast.
Jako 5% spoluúčast k projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
Broumovsko+, z. s. byly použity také dary od všech členských obcí MAS.
Úvěr SCLLD byl v roce 2020 postupně čerpán a splácen, k 31. 12. 2020 byl čerpán ve výši
56 074,29 Kč.
Úvěr MAP v roce 2020 nebylo třeba čerpat, protože finanční plnění v projektu MAP II bylo ze
strany MŠMT řádně plněno.
Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje hospodaření a účetní závěrku spolku
za rok 2020 dle předlohy.
Hlasování: pro: 35 proti: 0 zdržel se: 0
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí informaci o čerpání úvěrů.
Hlasování: pro: 35 proti: 0 zdržel se: 0
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5) Volba člena Výběrové komise
Náhradnice Výběrové komise Mgr. Libuše Betášová ukončila k 31. 5. 2021 členství v MAS.
Předseda MAS spolu s kanceláří MAS připravili návrh nového náhradníka Výběrové komise.
Navržená kandidátka na náhradníka Výběrové komise je Petra Čarná.
Usnesení:
Valná hromada volí náhradníkem Výběrové komise Petru Čarnou.
Hlasování: pro: 34 proti: 0 zdržel se: 1

6) Aktuální informace o postupu realizace projektu MAP II
Bc. Grusman předal slovo Wilkeové, DiS., která seznámila přítomné s aktuálními informacemi
z projektu MAP vzdělávání na Broumovsku II.
Od minulého roku se v rámci projektu MAP II uskutečnilo celkem 12 vzdělávací akcí pro
pedagogické pracovníky, vychovatele, asistenty pedagoga, vedoucí pracovníky a další zájemce
z MŠ a ZŠ, rodiče dětí a žáků a širší veřejnost.
Vzdělávací akce byly uskutečňovány podle aktuální situace. Na začátku nouzového stavu se
všechny akce rušily a přesouvaly na další období. Po nějaké době, kdy trval nouzový stav, jsme
se museli naučit všichni fungovat v online prostoru a lektoři začali nabízet vzdělávací akce
v rámci online formy. Toho jsme se snažili využít, a proto vzdělávací akce ke konci roku 2020 a
na začátku roku 2021 se vzdělávací akce konaly takto upravené do online podoby. Teprve
v květnu tohoto roku jsme měli první akci, která se konala osobně, a to Den gramotnosti pro
předškoláky v Teplicích nad Metují III.
Od začátku března probíhají workshopy pro žáky základních škol ve spolupráci se Vzdělávacím
a kulturním centrem Broumov o. p. s. a organizací Post Bellum z. ú.. Jedná se o 3 různé
workshopy, které pomáháme z projektu MAP II realizovat: „Jak zní svět, Tak tohle neprojde,
Lidská práva – chraňme je!“.
V rámci této spolupráce se dále MAS Broumovsko+ z. s. zapojila do projektu „Příběhy našich
sousedů“, což je vzdělávací projekt pro žáky 8. a 9. tříd, kteří mají za úkol pod vedením svého
učitele a za podpory koordinátora vyzpovídat pamětníka, natočit jeho celoživotní vzpomínky,
digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy, a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo
psanou reportáž či dokument. Výstupy by měly být prezentovány v průběhu září.
Jednou z akcí, kterou připravujeme pro veřejnost, je festival, kde budou představeny spolky a
neformální vzdělávání na Broumovsku. Spolupracujeme s městem Broumov, které se v rámci
této akce zaměřuje na sociální péči. Tento festival by se měl uskutečnit v prostorách klášterní
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zahrady a Dřevníku, kde bude kromě hlavního programu i zábavný doprovodný program pro
všechny návštěvníky.
Byla ukončena soutěž Čtenářské bingo, kdy žáci vyplňovali soutěžní karty s 16 úkoly a
odevzdávali je do knihoven v Broumově a Meziměstí. Z důvodu nouzového stavu bylo losování
vítěze natočeno na video, které je k nalezení na Youtube kanálu MASky. Nyní již známe vítěze
a na konec června je domluveno předávání výhry.
Jednou z podaktivit projektu MAP II je Kompetence pro trh práce. V této podaktivitě byly
realizovány exkurze pro školy do zapojených firem, podniků a organizací. Vytvořila se brožura
„Kariérové poradenství na Broumovsku“, kde je mapa a bližší informace o jednotlivých firmách
a dalším výstupem byly také pracovních listy přímo navazující na zapojené organizace.
Z důvodu koronavirové pandemie nemohly být exkurze ve firmách možné, a proto realizační
tým přišel s jiným řešením. Byly osloveny stávající firmy + další firmy z území, které by měly o
aktivitu zájem. V každé firmě se natočí záběry vybraného povolání a zpracují se do krátkého
videa (1 firma = 1 video). Zároveň se aktualizuje brožura „Kariérové poradenství na
Broumovsku“ a také brožura „Kam se podívat se třídou aneb Vzdělávání na Broumovsku jinak“,
pokud firma/organizace nabízí aktivity pro děti a žáky.
V rámci projektu byla zahájena spolupráce s loutkovým divadlem Brum a paní Evou Kroupovou,
kdy byla přetvořena jedna pohádka z knihy „Pohádky z broumovského dolíku“ do podoby
loutkového představení. Představení loutkového divadla bylo natočeno a toto video už má
finální podobu. Nyní se pracuje na čtenářské lekci a pracovních listech k tomuto videu. Vše
bude poskytnuto do MŠ a do 1. a 2. třídy ZŠ k použití ve výuce.
Dále v rámci aktivit podporujících regionální identitu a hudební výchovu jsme se zapojili do
spolupráce s Evou Kroupovou. U příležitosti vydání dětského alba a zpěvníku „Písničky
z broumovského dolíku“ bude 27. 6. 2021 otevřen na Dětském hřišti v Broumově pohádkový
park s hravými kmeny. Projekt MAP II k tomu vytváří soutěžní kartu, díky které mohou zapojené
děti vyhrát zmíněný zpěvník.
Další aktivitou projektu MAP II je také mentoring nových a začínajících pracovníků škol, která
trvá od září 2019 a byla prodloužena kvůli nouzovému stavu až do listopadu 2021. Aktivita je
zaměřena na podporu profesního rozvoje a zapojilo se průběžně 11 pedagogických pracovníků
z různých škol. Začalo se úvodním workshopem v září 2019 a poté navázala komplexní podpora
zhruba 1x/měsíc, dle domluvy a potřeb pedagogických pracovníků. V prosinci 2020 proběhl
reflektivní workshop, kde proběhlo ohlédnutí za dosavadním průběhem aktivity a konzultovalo
se zapojení dalších zájemců o aktivitu. Ke konci aktivity je naplánován závěrečný workshop, kde
proběhne zhodnocení celé aktivity.
Reakcí na nouzový stav byla společná on-line setkání zástupců ORP a MAP se zástupci kraje,
kde se řešila situace při nouzovém stavu v jednotlivých okresech a byla nabízena pomoc ze
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strany kraje. Také probíhaly pravidelné porady s řediteli ZŠ a MŠ, kam byl většinou přizván i
specialista, který může nejlépe školám odpovědět na jejich otázky. Ze strany ředitelů je zájem
o tato setkání i nadále.
Probíhají setkání povinných pracovních skupin (PS), které se v době nouzového stavu konaly
virtuálně. Pracovní skupiny se zaměřily na plánování aktivit spolupráce mezi jednotlivými aktéry
ve vzdělávání s ohledem na nouzový stav, členové také sdíleli své zkušenosti a fungování
v době krize. Jedním z důležitých bodů PS byla celková evaluace realizace projektu MAP II.
Členové pracovních skupin hodnotili samotné fungování skupin, splňování cílů a poté se
zaměřily na hodnocení vzdělávacích akcí, spolupráce s ostatními subjekty ve vzdělávání a
celkový přínos projektu MAP II. Mimo jiné byly PS místem pro výměnu zkušeností a odborných
znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské/matematické
gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka.
Odborníkem na čtenářskou gramotnost zůstává Mgr. et Bc. Jana Stejskalová, se kterou jsou
naplánované vzdělávací akce nejen z oblasti čtenářství, ale také z dalších oblastí, kde je
pracováno s tématem čtenářské gramotnosti. Zatím se uskutečnila 4 setkání PS a další je
naplánováno na říjen a poslední na listopad.
RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové odborně zajišťuje pracovní skupinu
pro matematickou gramotnost a mimo jiné průběžně informuje členy pracovní skupiny
o novinkách v oblasti matematiky. Členové pracovní skupiny se od posledního osobního
jednání VH (červen 2020) setkali zatím 3x, další jednání je naplánováno na konec června.
Pracovní skupina pro rovné příležitosti je podpořena odborníkem Mgr. Michalem Tačíkem. PS
pracuje na základě závazné Metodiky rovných příležitostí. Od minulého roku proběhlo 5 setkání
PS, další je naplánováno na říjen.
Pracovní skupina pro financování se od minulého roku setkala 3x a nyní je naplánována na
konec června. Činnost pracovní skupiny se stále zaměřuje na hledání cest, jak financovat záměry
uvedené ve Strategickém rámci MAP a dále aktivitám, které vzešly z jednání ostatních
pracovních skupin a byly zařazeny do Ročního akčního plánu a Akčního plánu projektu.
Předseda MAS vyzval přítomné k položení dotazů. K uvedeným informacím nebyly vzneseny
žádné dotazy.
Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. bere na vědomí aktuální informace o průběhu
projektu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku II.
Hlasování: pro: 35 proti: 0 zdržel se: 0
MŠMT vyhlásilo v září 2020 výzvu č. 02_20_082 Akční plánování v území. MAS plánuje podat
žádost o podporu do této výzvy. Na Řídícím výboru, který se konal v prosinci 2020 se již
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odsouhlasilo, že MAS Broumovsko+, z. s., bude opět nositelem navazujícího projektu Místní
akční plán vzdělávání na Broumovsku III. Cílem výzvy je podporovat společné plánování a
sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena
spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního
vzdělávání. Na prosincovém setkání ředitelů byla řešena otázka celkového přínosu MAP a
zjišťována zpětná vazba na pokračování v projektu MAP III a dále byl zaslán dotazník pro ty,
kteří se nevyjádřili na osobním setkání. Zpětná vazba na stávající projekt byla kladná a ředitelé
uvítali možnost pokračovat v navazujícím projekt. Nyní se pracuje na sběru souhlasů škol se
zapojením do projektu a další přípravy k podání žádosti o dotaci.
Usnesení:
Valná hromada MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje účast MAS v navazujícím projektu
Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku III a ukládá Radě MAS projednání a
schválení zpracované žádosti o podporu.
Hlasování: pro: 35 proti: 0 zdržel se: 0

7) Různé
Předseda vyzval přítomné členy k diskusi a pokládání dotazů.
Předseda poděkoval kanceláři MAS za její dosavadní práci a všem přítomným za účast na Valné
hromadě a ukončil zasedání v 16:30.

Zápis vyhotovila: Mgr. Kristýna Jagošová
Zápis ověřila: obec Heřmánkovice,
zastoupená Janou Královou

Dne: 18. 6. 2021

Podepsáno

Dne: 18. 6. 2021

Podepsáno

obec Šonov, zastoupená Bc. Vladimírem Grusman,
Předseda MAS Broumovsko+, z. s.

