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Zápis z jednání Řídícího výboru MAP na Broumovsku III 

 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení 

2) Volba předsedy Řídícího výboru 

3) Statut a Jednací řád Řídícího výboru 

4) Zřízení pracovních skupin 

5) Plánované aktivity v MAP III 

6) Ukončení 

 

 

 

 

Účastníci jednání: 

Členové Řídícího výboru (celkem 9 členů) a hosté dle prezenční listiny. 

 

 

  

Identifikace Řídícího výboru 

Datum jednání 9. 3. 2022 

Čas zahájení jednání 15:00 

Místo konání  
Kreslírna kláštera Broumov, Klášterní 1, 550 01 

Broumov 

Předseda Řídícího výboru Ing. Gabriela Vytlačilová 
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1) Zahájení 

Zahájení jednání 15:00. 

Wilkeová, DiS. uvítala všechny přítomné a zahájila jednání. Uvedla, že všechny potřebné 

dokumenty byly jako podklady k jednání zaslány předem na e-mailové adresy členů Řídícího 

výboru MAP III (dále jen ŘV).  

Wilkeová, DiS. přečetla všechny body jednání a požádala přítomné členy ŘV o odsouhlasení 

programu jednání, případně o jeho doplnění. 

Řídící výbor schvaluje program jednání. 

Hlasování: hlasů pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

2) Volba předsedy Řídícího výboru 

Předsedkyní Řídícího výboru projektu MAP vzdělávání na Broumovsku III byla navržena Ing. 

Gabriela Vytlačilová (zástupkyně zřizovatelů škol), která již byla předsedkyní v ŘV v projektu 

MAP II.  

Wilkeová, DiS. se zeptala přítomných, zda má některý z členů ŘV jiný návrh. Nikdo další návrh 

nevznesl, proto Wilkeová, DiS. přešla k hlasování o volbě předsedy Řídícího výboru.  

Řídící výbor volí Ing. Gabrielu Vytlačilovou jako předsedkyni Řídícího výboru.  

Hlasování: hlasů pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

3) Statut a Jednací řád Řídícího výboru 

Wilkeová, DiS. seznámila přítomné s návrhem Statutu a Jednacího řádu ŘV.  

V obou dokumentech bylo nově upraveno rozhodování per rollam. 

Wilkeová, DiS. se zeptala přítomných, zda mají dotazy k navrženému znění dokumentů. Nikdo 

se nepřihlásil, proto Wilkeová, DiS. přešla k hlasování o schválení Statutu a Jednacího řádu ŘV.  

Řídící výbor schvaluje dokument Statut a Jednací řád Řídícího výboru.  

Hlasování: hlasů pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.  
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4) Zřízení pracovních skupin 

Wilkeová, DiS. hovořila o zřízení pracovních skupin na základě Postupů MAP III a uvedla 

podrobné informace o těchto pracovních skupinách. Povinně musí být zřízeny tyto pracovní 

skupiny: 

• pracovní skupina pro financování, 

• pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka,  

• pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a potenciálu každého žáka, 

• pracovní skupina pro rovné příležitosti. 

Pracovní skupiny se budou scházet minimálně 4x ročně. Předpokládá se pravidelné zapojení 

odborníka do pracovní skupiny pro rovné příležitosti, do ostatních pracovních skupin pouze 

v případě potřeby.  

Obsahem práce v pracovních skupinách pro čtenářskou a matematickou gramotnost je 

především výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách, postupech 

vedoucích k rozvoji čtenářské/matematické gramotnosti a potenciálu každého žáka. 

Cílem pracovní skupiny pro rovné příležitosti je přenos zkušeností a informací a odborně 

vedená diskuse o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího 

systému uvnitř škol na ZŠ a MŠ v ORP Broumov. 

Cílem pracovní skupiny pro financování je řešení finančního zajištění aktivit škol uvedených ve 

Strategickém rámci MAP a aktivity realizačního týmu MAP uvedené v Akčním plánu MAP. 

Pracovní skupiny se podílí na celém procesu společného plánování v území, aktualizaci 

dokumentace MAP a připravují podklady pro rozhodování ŘV.  

Složení pracovních skupin vychází z Metodiky tvorby místních akčních plánů v oblasti 

vzdělávání (Postupů MAP III) a je stejné nebo velmi podobné jako v předchozím projektu (MAP 

II). Wilkeová, DiS. informovala přítomné, že každá PS má své 2 garanty a dále konkrétněji uvedla 

zástupce členů pracovních skupin. 

Řídící výbor schvaluje zřízení pracovní skupiny pro financování, pracovní skupiny pro 

rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a pracovní skupiny pro rovné příležitosti od 

1. 1. 2022. 

Hlasování: hlasů pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

5) Plánované aktivity v MAP III 

V rámci tohoto bodu byly představeny klíčové aktivity projektu – Řízení projektu a Místní akční 

plán rozvoje vzdělávání III. Druhá klíčová aktivita (Místní akční plán rozvoje vzdělávání III) je 
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rozdělena na 2 hlavní části: A1 Rozvoj a aktualizace MAP a A2 Evaluace procesu místního 

akčního plánování. Dále byly představeny další podaktivity projektu.  

Realizační tým má v plánu zachovat některé z akcí, které se začaly realizovat již v projektu MAP 

II (např. Den gramotnosti pro předškoláky, Den volného času aneb jak se bavit po škole, 

zachování a případné rozšíření webu „Pracuj na Broumovsku“). 

Přítomní členové Řídícího výboru byli rovněž seznámeni s aktivitami, které nemohou být 

z projektu MAP III financovány. 

Řídící výbor bere na vědomí plánované aktivity v MAP III. 

Hlasování: hlasů pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

6) Ukončení 

Mgr. Karousová a Ing. Žitný sdělili aktuální informace z KAP II (navazující projekt na KAP), kdy 

bude probíhat transformace KAP do dlouhodobé strategie kraje. V území jsou tvořeny 

minitýmy, které budou mapovat situaci v území – získané informace pak přejdou do strategie 

kraje. Je navrženo tvořit minitýmy dle ORP, protože každé ORP je specifické a bude snaha 

zapojit vzdálenější ORP od Hradce Králové připojením účastníků online.  

Wilkeová, DiS. poděkovala za účast na jednání a ukončila jej v 16:00. 

 

Shrnutí přijatých závěrů a opatření: 

• Řídící výbor zvolil předsedkyní Řídícího výboru Ing. Gabrielu Vytlačilovou. 

• Řídící výbor schválil Statut a Jednací řád Řídícího výboru. 

• Řídící výbor schválil zřízení a složení 4 pracovních skupin k 1. 1. 2022. 

• Řídící výbor vzal na vědomí plánované aktivity v MAP III. 

 

 

V Broumově dne 9. 3. 2022 

Zápis vyhotovila: Lenka Wilkeová, DiS.         Zápis ověřila: Ing. Gabriela Vytlačilová 
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