Zápis z jednání pracovní skupiny Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko
Pracovní skupina pro ZŠ a MŠ zřizované městem Bruntál a obcemi Oborná, Rudná pod Pradědem a Staré Město
Garant : Jan Zaoral
Termín: 31. 10. 2016 14:00 hod.
Místo: zasedací místnost ZŠ Bruntál, Okružní 38 p.o.
Prezence : dle prezenční listiny – přítomni všichni členové pracovní skupiny
Jednání zahájil pan Zaoral, který přivítal všechny členy pracovní skupiny.
Program:
1. Stanovení investičních potřeb škol
2. Strategický rámec MAP pro Bruntálsko
- vize do roku 2023
- stanovené priority do roku 2023
3. Sběr námětů pro další aktivity škol v oblasti investic a spolupráce v daných prioritách
4. Další činnost pracovní skupiny, diskuze
Ad 1 Stanovení investičních potřeb škol
Všichni členové pracovní skupiny jednali s vedením škol, které si rozdělili na předešlé pracovní schůzce, o
případném doplnění investičních potřeb, tak aby mohly být zahrnuty do Strategického rámce verze 01. Tím
byl všemi členy splněn úkol z 5.10.2016. Předseda členům poděkoval.
Ad 2 Strategický rámec MAP pro Bruntálsko
Členové pracovní skupiny obdrželi postupně doplňované dva návrhy Strategického rámce MAP pro
Bruntálsko s malým časovým předstihem. Přesto materiál prostudovali.
Byly projednány vize SR MAP bez doplňujících připomínek. Stejně tak byl projednán popis priorit a cílů
včetně seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a další potřeby škol, které
prozatím nejsou podporovány. Bylo konstatováno, že materiál je z hlediska škol naší pracovní skupiny úplný
a takto bude schvalován Řídícím výborem pro MAP 15.11.2016.
Ad 3 Sběr námětů pro další aktivity škol v oblasti investic a spolupráce v daných prioritách
V dalším období bude naše pracovní skupina shromažďovat ze škol, které máme rozděleny, nové investiční
potřeby, dále návrhy pro konkrétní aktivity spolupráce škol – krátkodobá školení pedagogů stejného
zaměření vzdělání (MŠ, uč. I. st.ZŠ, uč. předmětů II. st. ZŠ, ŠD apod.). Dále případné změny v prioritách
Strategického rámce. Tyto návrhy a změny je nutno průběžně předávat na MAS HJ Bruntál.
Ad 4 Další činnost pracovní skupiny, diskuze
Během listopadu a prosince 2016, ledna až března 2017 budou členové pracovní skupiny zjišťovat náměty
škol na aktivity spolupráce a případné doplnění investičních potřeb škol, výjimečně změny v prioritách

Strategického rámce. V závěru měsíce března 2017 proběhne workshop naší pracovní skupiny, na kterém
provedeme utřídění námětů z jednotlivých škol.
V diskuzi bylo několik otázek
– jak bude program pokračovat po schválení Strategického rámce Řídícím výborem a dále po květnu 2017
– kdo bude rozhodovat o omezování a limitu investic jednotlivým školám
– kdo bude provádět výběr investic
– termíny realizace jednotlivých investic
Jednání ukončeno v 15:00 hodin.
Zapsal : Jan Zaoral.
Další schůzka : Konec března 2017, datum, čas a místo bude určeno v dostatečném předstihu

