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Zápis z pracovní skupiny pro financování 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení 

2) Projednání výstupů z ostatních pracovních skupin 

3) Ukončení 

 

 

Účastníci jednání: 

Členové pracovní skupiny a hosté dle prezenční listiny. 

 

 

  

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 20. 8. 2021 

Čas zahájení jednání 11:00 

Místo konání  kancelář MAS, Klášterní 1, 550 01 Broumov 

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. Cílem srpnového setkání pracovní skupiny bylo projednat 

výstupy z ostatních pracovních skupin. Hostem byla projektová manažerka MAP II. 

2) Projednání výstupů z ostatních pracovních skupin 

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

poskytnuté výstupy z ostatních pracovních skupin: 

1. PS pro čtenářskou gramotnost 

a. Závěrečného losování a odměňování účastníků soutěže Čtenářské bingo – 

losování a vyhlášení vítězů proběhlo v broumovské a meziměstské knihovně za 

přítomnosti pouze zástupce a zástupkyně knihovny a projektové manažerky 

MAP II s tím, že z toho vniklo video, které bylo následně zasláno zapojeným 

školám. Odměnou byla návštěva Skriptoria a klášterní knihovny a koupě knih 

dle vlastního výběru se slavnostním předáním ve škole. 

b. Řešení možné realizace čtenářských dílen a lekci jako ukázka pro učitele 

c. Spolupráce s paní Kroupovou – výběr formy předčítání pohádek z její knížky, 

přizpůsobení do online formy. Jedna pohádka p. Kroupové byla přepracována 

do formy loutkového divadla, které se natočilo na video. Dále se k této pohádce 

vymýšlí čtenářská lekce. Společně to bude po dokončení poskytnuto školám 

jako edukační materiál. 

d. Roční akční plán vzdělávání 2021 – projednání úspěšnosti konaných akcích za 

účelem zjištění, zda je zájem o jejich zopakování. Navrženo opakování 

tandemové výuky a dalších vzdělávacích akcí. 

e. Evaluace MAP – shrnutí a představení výsledků práce PS pro čtenářskou 

gramotnost. 

2. PS pro matematickou gramotnost 

a. Sdílení dobré praxe na téma distanční výuka 

b. Den gramotnosti – projednávání, zda převést akci do online formy v reakci na 

nouzový stav. Výstupem bylo, že je preferováno uspořádat akci výhradně 

osobně v době, kdy to bude možné. 

3. PS pro rovné příležitosti 

a. Sdílení brožury Dítě v ohrožení (přijaté z NS MAS ČR) v návaznosti na omezení 

týkající se pandemie Covid-19. Shoda ohledně zhoršení psychického stavu děti 

při následné diskuzi. 

b. Spolupráce rodiny a školy - jednalo se o dalším postupu vytvoření manuálu 

podporujícího komunikaci mezi školou a rodiči v rámci aktivity projektu. Jako 

podpora proběhlo několik seminářů p. Čápa na toto téma. Návrh setkání 
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s dalšími aktéry z území věnující se tomuto tématu, např. OSPOD, MěÚ 

Broumov – Odbor školství. Výstupy z této diskuze jsou použitelné právě do výše 

zmíněného manuálu. 

c. Den volného času aneb jak se bavit po škole – vytváření akce týkající se 

prezentace místních organizací, klubů, kroužků a spolků zajišťujících kvalitní 

trávení volného času dětí. 

d. Roční akční plán vzdělávání 2021 - navržení aktivit do konce projektu a diskuze, 

zda by bylo vhodné zapojit nějakou další organizaci z regionu. 

e. Evaluace MAP – informace o dalším průběhu evaluace projektu, představení 

výsledků a práce PS pro rovné příležitosti. 

Manažerka MAP II doplnila informace o akcích Den gramotnosti a Den volného času aneb jak 

se bavit po škole, jelikož je zájem tyto akci v budoucnu opakovat. V projektu MAP III nejsou 

zahrnuty implementační aktivity, tudíž téměř nebude možné tyto akce financovat z MAP III. 

K uvedeným výstupům nevznikla výrazná diskuze, pouze se členové shodli, že by bylo vhodné 

najít finanční prostředky na financování akcí, které se doposud velmi podařily a je zjevný zájem 

je opakovat. Toto téma bude tedy ještě řešeno na některém z dalších zasedání PS pro 

financování v tomto roce. 

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. 

3) 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 13:00 hodin. 

Další setkání pracovní skupiny pro financování proběhne v průběhu měsíce listopad 2021. 

 

V Broumově dne 20. 8. 2021 

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

Zápis ověřila: Eva Pichová za DSO Broumovsko 


