
 

 
 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro financování  

v SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová 

 

Datum a čas konání:  17. 09. 2019 od 15:00 do 17:00 hodin. 

Místo konání:   Obecní úřad Orlické Podhůří 

Přítomni:   Mgr. Martin Falta (ZŠ ÚO Bratří Čapků) 

Pavla Poslušná (MŠ ÚO, Lentilka, Heranova) 

Ing. Mgr. Marie Kršková (Obec Orlické Podhůří) 

Ing. Helena Dvorská (SŠ automobilní Ústí nad Orlicí) 

   Mgr. Adéla Bednářová (MAS ORLICKO, z.s.) 

Bc. Lucie Osuská (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

Omluveni:   Ing. Jaromíra Žáčková (Veřejnost) 

 

Mgr. Bednářová přivítala všechny přítomné a zahájila jednání v 15:00. Nejprve představila program 

dnešního jednání, který byl následující: 

1. Informace z implementačních projektů, plán akcí do konce roku 2019 

2. Informace o sběru příkladů dobré praxe 

3. Aktualizace analytické části MAP 

4. Aktualizace Východisek pro strategickou část: Revize SWOT – 3 analýz, problémové 

oblasti a priority 

5. Aktualizace vize do roku 2023 

6. Aktualizace cílů MAP 

7. Zpracování aktuálních výzev vhodných pro potřeby vydefinované v Popisech potřeb 

škol a Strategickém rámci MAP 

 

1. Informace z implementačních projektů, plán akcí do konce roku 2019 

➢ V prvním bodě jednání informovala Mgr. Bednářová členy pracovní skupiny o průběhu 

implementačních aktivit, které se v rámci projektu pořádají. Zmínila proběhlé akce a pozvala 

přítomné na akce nadcházející. 



 

 
 

2. Informace o sběru příkladů dobré praxe 

➢ Ve druhém bodě připomněla Mgr. Bednářová sběr příkladů dobré praxe, který právě probíhá 

a poprosila přítomné, zda by mohli alespoň jeden příklad dobré praxe také napsat. 

 

3. Aktualizace analytické části MAP 

➢ Na základě diskuze se členové PSF shodli, že navrhovaná verze je správná, a proto ji členové 

PSF schválili. 

 

4. Aktualizace Východisek pro strategickou část: Revize SWOT – 3 analýz, problémové oblasti a 

priority 

➢ Dále členové PSF aktualizovali a schvalovali SWOT – 3 analýzy všech priorit. 

➢ Výstupy z diskuze jsou následující: 

o Priorita č. 2, Hrozba č. 3 – na ZŠ se tato hrozba zmenšila díky jiné formě financování 

(na základě Ph max), v MŠ vysoké počty zůstávají, ale členové PSF se shodli tuto hrozbu 

nahradit novou, kterou je podle nich nedostatek pedagogů a prostor. 

o Priorita č. 2, Příležitosti doplnit o „podporu škol v účasti v mezinárodních aktivitách, 

zajištění organizační podpory“. 

o Priorita č. 3, Hrozby – do prvního bodu by bylo vhodné jako hrozbu přidat nepovinnou 

maturitu z matematiky, protože studenti nebudou chodit na učební obory a bude stále 

ubývat vyučených dělníků. 

o Priorita č. 4 – Hrozbu č. 2 spojit s hrozbou č. 3 a přidat další hrozbu, kterou je fakt, že 

vzdělávací systém neodpovídá rychle se měnící době (systém by se měl změnit tak, aby 

si děti a žáci více osvojovali schopnosti a dovednosti, než pouze konkrétní znalosti a 

vědomosti). Dále jsou hrozbou představy dětí o budoucím platu. 

o Priorita č. 5 – slabé stránky č. 3 – Doplnit o fakt, že děti ve škole většinu času pouze 

sedí a nehýbou se, výuka probíhá staticky. 

o Priorita č. 6 – Hrozba č. 3 – členové PSF se shodli na úpravě formulace, aby třetí hrozba 

zněla takto „Zvýšená administrativní zátěž pro pracovníky škol“. 

o Priorita č. 7 – Hrozbu č. 2 nahradit novou hrozbou, kterou je „přesycenost stavebního 

trhu a nedostatek dělníků“. 

➢ S problémovými oblastmi a prioritami členové této pracovní skupiny souhlasí a schvalují tento 

bod jednání. 

 

5. Aktualizace vize do roku 2023 

➢ Po krátké diskuzi se členové PSF shodli, že vize do roku 2023 je stále aktuální, a proto ji schválili 

ve stejném znění. 



 

 
 

 

 

6. Aktualizace cílů MAP 

➢ Pracovní skupina pro financování potvrzuje rozhodnutí Řídící pracovní skupiny. Uvedené cíle 

není potřeba revidovat. Cíle v tomto znění jsou stále aktuální. 

➢ PSF odsouhlasila návrhy nové formulace u cílů 5.2 a 5.3, které navrhla na základě jednání ŘPS 

Odborná manažerka MAP Adéla Bednářová. U cíle 5.3 doporučuje PSF přeformulovat poslední 

větu tak, aby zněla následovně: „S tím souvisí potřeba informovat personál o principech 

zdravého stravování“. (Smazat zmínku o spotřebním koši). 

➢ Na základě diskuze se členové PSF shodli, že u cíle 1.1 by v odůvodnění doplnili fakt, že v území 

chybí vyhodnocení zkušeností (pozitivních i negativních). Dále by smazali slovní spojení „bojí 

se zaváděných změn“, protože změny jsou již zavedené. Také by do odůvodnění uvedli, že se 

pedagogové i navzdory různým kurzům necítí informovaně. 

 

7. Zpracování aktuálních výzev vhodných pro potřeby vydefinované v Popisech potřeb škol a 

Strategickém rámci MAP 

➢ Mgr. Bednářová se se členy PSF domluvila, že se do příště pokusí vypracovat základní přehled 

vyhlášených či vyhlašovaných výzev a poté ho budou členové PSF revidovat a vyhledávat nové 

výzvy. 

 

 

Příští jednání Pracovní skupiny pro financování proběhne 14. října 2019 od 15:00 hodin. 

Zapsala: Bc. Lucie Osuská 


