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Zápis z pracovní skupiny pro financování 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení 

2) Aktualizace dokumentu MAP II vzdělávání na Broumovsku 

3) Projednání Ročního akčního plánu projektu MAP II 

4) Projednání aktuálních záměrů ve Strategickém rámci MAP II 

5) Projednání výstupů z ostatních pracovních skupin 

6) Závěrečné vyhodnocení evaluace projektu MAP II 

7) Ukončení 

 

Účastníci jednání: 

Členové pracovní skupiny a hosté dle prezenční listiny. 

 

 

  

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 13. 12. 2021 

Čas zahájení jednání 13:00 

Místo konání  kancelář MAS, Klášterní 1, 550 01 Broumov 

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


MAS Broumovsko+, z. s.       Zápis z pracovní skupiny pro financování dne 13. 12. 2021 

  

 

 

 

 

1) Zahájení 

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

představila jim program jednání. Cílem prosincového setkání pracovní skupiny bylo 

aktualizovat dokument MAP II vzdělávání na Broumovsku, projednat Akční plán a Roční 

akční plán MAP II, projednat výstupy z ostatních pracovních skupin a projednat závěrečnou 

evaluaci celého projektu MAP II. Hostem byla p. Wilkeová. 

2) Aktualizace dokumentu MAP II vzdělávání na Broumovsku 

Dokument Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku je základním dokumentem MAP II, 

který je potřeba aktualizovat před koncem projektu. Zástupkyně realizačního týmu představila 

členům pracovní skupiny aktuální znění dokumentu MAP II. 

Tento dokument je dělen na část Řízení procesu MAP (kapitola 2), na analytickou část (kapitola 

3), strategickou část – Strategický rámec, který byl aktualizován a takto schválen na Řídícím 

výboru dne 4. 12. 2019 (kapitola 4) a akční plán (kapitola 5). Akční plán byl aktualizován ke dni 

4. 12. 2019 a doplňován o nové aktivity naplňující cíle stanovené ve Strategickém rámci. 

Všechny aktivity byly hrazeny z projektu MAP II. Prostředky na tyto aktivity byly vynaloženy 

v souladu s pravidly 3E, čímž se rozumí hospodárně, účelně a efektivně. Důkazem tomu jsou 

nejen úspěšně proplacené žádosti o platbu, ale také zpětná vazba z území, a to od pedagogů, 

zástupců zřizovatelů jak formálního, tak neformálního a zájmového vzdělávání, dětí, rodičů a 

dalších aktérů z našeho území. Aktivity jako je Den gramotnosti či Den volného času aneb jak 

se bavit po škole jsou tak oblíbené, že je velká poptávka po jejich opakování v dalších letech. 

Přítomní členové diskutovali nad dotačními možnostmi, které jsou v tuto chvíli dostupné pro 

zachování některých implementačních aktivit, přestože v MAP III nejsou podporovány. Pro 

zachování určitých akcí bude muset proběhnout proces minimalizace všech nákladů. Dále může 

RT MAP požádat zapojené aktéry z území o dary, např. formou pronájmu prostor zdarma pro 

tyto akce. Také je možné v rámci minimalizace nákladů zapojení organizátorů a lidí zajišťujících 

program v rámci dobrovolné práce. Zbylé náklady, které bude nutné vynaložit i po zavedení 

zmíněných opatření, by pravděpodobně bylo možné hradit z finanční podpory SCLLD 21+ od 

Královéhradeckého kraje, ale to pouze za předpokladu, že by se akce přesunuly pod záštitu 

přímo MAS (SCLLD), nikoliv projektu MAP. 

Pracovní skupina pro financování schvaluje předložený aktualizovaný Dokument MAP II 

vzdělávání na Broumovsku a doporučuje jeho předložení Řídícímu výboru MAP II. 

3) Projednání Ročního akčního plánu MAP II 

Zástupkyně realizačního týmu spolu s projektovou manažerkou MAP II představily členům 

pracovní skupiny podobu aktualizovaného Ročního akčního plánu pro rok 2021. Zároveň se 

jedná o poslední aktualizaci Ročního akčního plánu v projektu MAP II. V Ročním akčním plánu 
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jsou aktivity a činnosti, které se uskutečnily v roce 2021. Nejdříve byly představeny dílčí aktivity 

vázané na Akční plán, poté plánované vzdělávací akce, workshopy, semináře, přednášky, kurzy, 

jednání apod., a dále přítomní členové sami prostudovali podrobnější popis realizace 

jednotlivých aktivit a finanční náklady s tím spojené. 

Členové se shodli, že uvedené aktivity a s tím spojené finanční náklady jsou v souladu 

s projektem MAP II a neměli k jednotlivým aktivitám žádné připomínky.  

Pracovní skupina pro financování schvaluje předložený aktualizovaný Roční akční plán na rok 

2021 a doporučuje jeho předložení Řídícímu výboru MAP II. 

4) Projednání aktuálních záměrů ve Strategickém rámci MAP II 

Zástupkyně realizačního týmu představila členům pracovní skupiny aktuální podobu 

Strategického rámce MAP II. 

Součástí aktivit projektu MAP II je sběr investičních záměrů škol, které jsou dále evidovány v tzv. 

Strategickém rámci MAP. Investiční záměry jsou pak v tomto dokumentu děleny na ty, které 

mají vazbu na klíčové kompetence IROP a na ty, které tuto vazbu nemají. Sběr investičních 

záměrů a jejich aktualizace probíhají 1-2x ročně (vždy však s minimálním odstupem 6 měsíců). 

Dle informací od Mgr. Jagošové, která má administraci Strategického rámce MAP na starosti, 

víme, že došlo k doplnění informací u několika záměrů a také k přidání jednoho nového. 

Doplnění informací se týká změny termínu realizace, upřesnění předpokládaných částek 

záměrů a případné upřesnění aktivit. Některé školy nemají ve Strategickém rámci uvedeny 

žádné záměry.  

Přítomní členové diskutovali nad dotačními možnostmi, které by mohly být dostupné pro 

realizaci uvedených projektových záměrů. Vzhledem k celkem vysoké výši plánovaných výdajů 

uvedených projektů připadá jako nejlepší varianta žádat o podporu v rámci individuálních 

projektů v IROP, což má také většina subjektů v plánu. Případně je možné využít také dotační 

programy Královehradeckého kraje, kde jsou aktuálně vyhlášeny 3 dotační programy – viz 

http://dotace.kr-

kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=2. 

Případná spoluúčast musí být pravděpodobně vždy diskutována se zřizovatelem vzdělávací 

instituce. 

Pracovní skupina pro financování schvaluje aktualizaci Strategického rámce MAP II a jeho 

současnou podobu do konce projektu MAP II a zároveň schvaluje novou podobu Strategického 

rámce MAP II s platností od 1. 1. 2022 a doporučuje předložení Řídícímu výboru MAP II. 

5) Projednání výstupů z ostatních pracovních skupin 

Zástupkyně realizačního týmu spolu s manažerkou MAP II představily členům pracovní skupiny 

poskytnuté výstupy z ostatních pracovních skupin: 

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=2
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=2
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1. PS pro čtenářskou gramotnost 

a. Den gramotnosti – projednávání konání a účelnosti této akce (akce se letos 

konala v květnu, červnu a 2x v říjnu), vytvoření dotazníku pro učitelky o 

pozorování dětí při práci na stanovištích a celkovém zhodnocení akce. Na tuto 

akci je vždy výborná zpětná vazba ze strany pedagogů i dětí. 

b. Zhodnocení projektu MAP II za účelem přípravy dalšího období – zhodnocení, 

které akce iniciované touto PS se nejvíce vydařily, aby se zjistilo, které akce se 

vyplatí opakovat. Nejvíce se líbila akce Den gramotnosti. 

c. Představení Dokumentu MAP – projednání a schválení aktualizované verze 

Dokumentu MAP (aktualizováno na základě SWOT analýzy). 

d. Evaluace MAP – projednání poslední části evaluace projektu (dotazníkové 

šetření na vzdělávací akce a samotné fungování MAP) a schválení konečné 

podoby Závěrečné sebehodnotící zprávy. 

2. PS pro matematickou gramotnost 

a. Den gramotnosti – projednávání konání a účelnosti této akce. 

b. Zhodnocení projektu MAP II za účelem přípravy dalšího období – zhodnocení, 

které akce iniciované touto PS se nejvíce vydařily, aby se zjistilo, které akce se 

vyplatí opakovat. Nejvíce se líbila akce Den gramotnosti, stejně jako v PS pro 

čtenářskou gramotnost. 

c. Představení Dokumentu MAP – projednání a schválení aktualizované verze 

Dokumentu MAP (aktualizováno na základě SWOT analýzy). 

d. Evaluace MAP – projednání poslední části evaluace projektu (dotazníkové 

šetření na vzdělávací akce a samotné fungování MAP) a schválení konečné 

podoby Závěrečné sebehodnotící zprávy. 

3. PS pro rovné příležitosti 

a. Den volného času aneb jak se bavit po škole – prezentování akce a ukázka 

vytvořeného videa. Zpětná vazba od učitelů jak přímo na akci, tak po akci byla 

výborná, většina by měla zájem o opakování této akce. 

b. Seminář Trénink modelových situací – komunikace a spolupráce školy s rodiči – 

prezentace výstup ze semináře. 

c. Zhodnocení projektu MAP II za účelem přípravy dalšího období – zhodnocení, 

které akce iniciované touto PS se nejvíce vydařily, aby se zjistilo, které aktivity se 

vyplatí opakovat. Mezi aktivity, které by bylo vhodné opakovat patří například 

seminář o kyberšikaně a poradenské centrum, které dočasně vzniklo v Centru 

pro rodinu. 

d. Představení Dokumentu MAP – projednání a schválení aktualizované verze 

Dokumentu MAP (aktualizováno na základě SWOT analýzy). 

e. Evaluace MAP – projednání poslední části evaluace projektu (dotazníkové 

šetření na vzdělávací akce a samotné fungování MAP) a schválení konečné 

podoby Závěrečné sebehodnotící zprávy. 
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K uvedeným výstupům nevznikla výrazná diskuze. Členové pracovní skupiny hodnotí aktivity 

ostatních pracovních skupin jako přínosné pro území. Výdaje na aktivity pracovních skupin jsou 

hrazeny z projektu MAP II a jsou hodnoceny jako přijatelné a efektivní. 

Pracovní skupina pro financování bere na vědomí výstupy pracovních skupin pro čtenářskou 

gramotnost, matematickou gramotnost a rovné příležitosti. 

6) Závěrečné vyhodnocení evaluace projektu MAP II 

Zástupkyně RT MAP představila aktualizovaný harmonogram evaluace a podobu Závěrečné 

sebehodnotící zprávy, která je konečným výstupem celkové evaluace MAP II. Proběhla evaluace 

na všech pracovních skupinách, zaslané dotazníky do škol ohledně vzdělávacích akcí, 

hodnocení ředitelů a členů ŘV na společných setkáních a dále zaslán dotazník těm, kdo se na 

setkáních nevyjádřil. 

Dále byl představen podrobnější postup pro tvorbu povinné evaluace projektu, kdy bude 

realizována jedna komplexní vnější evaluace. Konkrétně je nyní ještě potřeba vést diskuzi nad 

cílovými skupinami (respondenty), zvolit nástroj sběru dat a vytvořit celkový časový 

harmonogram evaluace. Obecné parametry již byly navrženy RT MAP, nyní bylo potřeba tato 

data upravit, doplnit či pouze schválit. 

Členové pracovní skupiny se souhlasí s navrženými parametry RT MAP. 

Pracovní skupina pro financování projednala a doporučuje jeho předložení Řídícímu výboru 

MAP II. 

7) Ukončení 

Zástupkyně realizačního týmu MAP II vyzvala členy k pokládání dotazů. Žádné doplňující dotazy 

položeny nebyly.  

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

a ukončila jednání v 14:30 hodin. 

Další setkání pracovní skupiny pro financování proběhne již v rámci MAP III v roce 2022. 

 

 

 

V Broumově dne 15. 12. 2021 

Zápis vyhotovila: Bc. Dominika Sedláčková za RT MAP II vzdělávání na Broumovsku 

Zápis ověřila: Eva Pichová za DSO Broumovsko 


