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Zápis z jednání Řídícího výboru MAP na Broumovsku III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení 

2) Aktualizace Akčního plánu do roku 2023 

3) Aktualizace Ročního akčního plánu vzdělávání 2022 

4) Aktualizace Komunikačního plánu MAP vzdělávání na Broumovsku III 

5) Aktualizace organizační struktury MAP 

6) Evaluační plán – evaluace MAP vzdělávání na Broumovsku v období 2016-2022 

 

Účastníci jednání: 

- 

 

 

  

Identifikace Řídícího výboru 

Datum jednání 18. – 22. 7. 2022 

Čas zahájení jednání 15:00 

Čas ukončení jednání  15:00 

Forma jednání 
korespondenčně  

(hlasování způsobem per rollam) 

Předseda Řídícího výboru Ing. Gabriela Vytlačilová 
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1) Zahájení 

Jednání Řídícího výboru MAP zahájila Ing. Sedláčková zasláním potřebných podkladů a pravidel 

k hlasování formou per rollam. Na programu jednání není schválení aktualizace Strategického 

rámce MAP, a to z důvodu, že nyní nebylo nutné jej aktualizovat. Nejbližší aktualizace je 

naplánována na podzim tohoto roku. 

Ing. Vytlačilová zaslala upozornění na upravení názvu bodu jednání 3), a to na Aktualizace 

Ročního akčního plánu vzdělávání 2022. Ing. Sedláčková upravila název projednávaného bodu. 

Řídící výbor schvaluje program jednání. 

Hlasování: hlasů pro: 9, proti: 0, zdržel se: 5. 

2) Aktualizace Akčního plánu do roku 2023 

V souladu s Postupy MAP III a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce byl aktualizován 

Akční plán, který je nyní nastaven do roku 2023, tj. do konce projektu MAP vzdělávání na 

Broumovsku III (dále jen „MAP III“). Pravidla nového projektu MAP III nedovolují podporovat 

téměř jakékoliv vzdělávací akce, workshopy, semináře, kulaté stoly a celkově setkávání jiných 

aktérů než stávajících členů pracovních skupin. Setkání aktérů z území, kteří nejsou členy 

pracovních skupin je možné pouze v návaznosti na evaluaci procesu místního akčního 

plánování. 

Akční plán je formální rámec pro realizaci aktivit, a to v návaznosti na priority a cíle nadřazených 

dokumentů (OP VVV/OP JAK, MŠMT). 

V návaznosti na minulé jednání Řídícího výboru je nutné konstatovat, že nebude možné v rámci 

MAP III realizovat akce jako například Den gramotnosti, Den volného času aneb jak se bavit po 

škole apod. Realizaci těchto aktivit je možné zachovat pouze v případě, že budou hrazeny 

z jiných zdrojů než prostřednictvím projektu MAP III. 

Řídící výbor schvaluje aktualizaci Akčního plánu do roku 2023.  

Hlasování: hlasů pro: 9, proti: 0, zdržel se: 5. 

3) Aktualizace Ročního akčního plánu vzdělávání 2022 

Jedná se o základ plánovaných povinných aktivit v rámci MAP III. Aktivitami realizovanými 

v rámci MAP III budou především setkávání 4 povinných pracovních skupin (pro rovné 

příležitosti, pro čtenářskou a matematickou gramotnost a pro financování), jednání Řídícího 

výboru MAP, konzultační proces realizačního týmu MAP, prezentace a propagace projektu, 

aktualizace dokumentů projektu a evaluace procesu místního akčního plánování, tj. 
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vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání za období 2016-2022 

na Broumovsku. Tento dokument bude průběžně aktualizován dle výstupů z jednotlivých 

pracovních skupin. 

Řídící výbor schvaluje aktualizaci Ročního akčního plánu vzdělávání 2022. 

Hlasování: hlasů pro: 9, proti: 0, zdržel se: 5. 

4) Aktualizace Komunikačního plánu MAP vzdělávání na 

Broumovsku III 

Realizační tým MAP provedl aktualizaci Komunikačního plánu MAP, což je povinnou aktivitou 

projektu. Jedná se o malé úpravy především v odstavci 2.1 Nositelé vnitřní komunikace, a to 

v návaznosti na žádost o podporu projektu MAP III. 

Komunikační plán představuje plán propagace a prezentace projektu MAP III, také zahrnuje 

konzultační proces s příslušnými aktéry z území. Cílem jednotlivých bodů uvedených 

v komunikačním plánu je zajistit informovanost všech aktérů a široké veřejnosti o realizaci 

konkrétních aktivit a výstupech projektu. Jedná se také o příjem připomínek a námětů. 

Řídící výbor schvaluje aktualizaci Komunikačního plánu MAP vzdělávání na Broumovsku 

III.  

Hlasování: hlasů pro: 9, proti: 0, zdržel se: 5.  

5) Aktualizace organizační struktury 

Realizační tým MAP provedl aktualizaci organizační struktury MAP, a to v návaznosti na 

informace uvedené v žádosti o podporu projektu MAP III. Nyní nebylo nutné provést aktualizaci 

identifikace dotčené veřejnosti, ta bude provedena později v průběhu projektu.  

Ing. Vytlačilová zaslala připomínku na uvedení názvů organizací do souladu s dokumentem 

Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku. Ing. Sedláčková upravila Aktualizaci organizační 

struktury a opravený dokument založila v kanceláři MAS. 

Řídící výbor schvaluje aktualizaci organizační struktury MAP. 

Hlasování: hlasů pro: 9, proti: 0, zdržel se: 5. 
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6) Evaluační plán – evaluace MAP vzdělávání na Broumovsku 

v období 2016-2022 

Jednou z hlavních aktivit projektu je Evaluace procesu místního akčního plánování, což zahrnuje 

vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který na Broumovsku 

probíhal v programovém období 2014-2022, resp. bude probíhat do roku 2023 podle pravidla 

N+3. Pro naši MAS to znamená od roku 2016 do roku 2022, tj. za dobu realizace projektů MAP 

I, MAP II a MAP III. Hlavním cílem hodnocení je identifikovat přínosy akčního plánování pro děti 

a žáky, rodiče, ředitele a učitele, zřizovatele a další subjekty, které se v akčním plánování 

angažovaly nebo jím byly dotčeny. Cílem je také poučit se z výzev, kterým se během realizace 

muselo čelit. Výstupem celé evaluace bude Závěrečná evaluační zpráva.  

Evaluaci zpracovává externí firma Centrum pro komunitní práci západní Čechy (CpKP). 

Výstupem dosavadní spolupráce CpKP a realizačního týmu MAP je Evaluační plán, který shrnuje 

přípravu evaluace a harmonogram naplánovaných aktivit. Evaluační plán může být průběžně 

aktualizován dle aktuálních potřeb. 

Ing. Vytlačilová zaslala připomínky k Evaluačnímu plánu. Ing. Sedláčková připomínky 

vypořádala a opravený dokument založila v kanceláři MAS. 

Řídící výbor schvaluje Evaluační plán v rámci evaluace MAP vzdělávání na Broumovsku 

v období 2016-2022. 

Hlasování: hlasů pro: 9, proti: 0, zdržel se: 5. 

 

Shrnutí přijatých závěrů a opatření: 

• Řídící výbor schvaluje Program jednání. 

• Řídící výbor schvaluje aktualizaci Akčního plánu do roku 2023. 

• Řídící výbor schvaluje aktualizaci Ročního akčního plánu vzdělávání 2022. 

• Řídící výbor schvaluje aktualizaci Komunikačního plánu MAP vzdělávání na Broumovsku III. 

• Řídící výbor schvaluje aktualizaci organizační struktury MAP. 

• Řídící výbor schvaluje Evaluační plán v rámci evaluace MAP vzdělávání na Broumovsku 

v období 2016-2022. 

 

V Broumově dne 25. 7. 2022 

Zápis vyhotovila: Ing. Dominika Sedláčková        Zápis ověřila: Ing. Gabriela Vytlačilová 
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