
 

 

 

Zápis z elektronického jednání pracovní skupiny pro financování 

Datum konání: 14. – 20. dubna 2020 

Do elektronického jednání se zapojily tyto osoby: 

 Ing. Mgr. Marie Kršková (Obec Orlické Podhůří); 

 Ing. Helena Dvorská (Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí); 

 Mgr. Martin Falta (Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332); 

 Mgr. Jana Endyšová, DiS. (Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová); 

 

Všem členům pracovní skupiny byl Mgr. Adélou Bednářovou (odborný manažer MAP) 14. dubna 2020 

rozeslán email, ve kterém bylo uvedeno zadání a postup zpracování jednotlivých úkolů. 

Od 1. dubna 2020 došlo ke změně ve složení pracovní skupiny pro financování. Paní Jaromíra Žáčková 

se rozhodla svoji činnost v rámci pracovní skupiny ukončit a na základě jejího doporučení se novým 

členem pracovní skupiny stala paní Mgr. Jana Endyšová, DiS., ředitelka Domu dětí a mládeže Kamarád 

Česká Třebová.  

V průběhu dubna 2020 probíhá každoroční evaluace projektu MAP.  Členové pracovní skupiny vyplnili 
evaluační dotazník na tomto odkazu: https://forms.gle/z2zJftSCaviR98VE9.  
 
Úkolem členů pracovních skupin bylo u 3 aktivit spolupráce zjistit možné zdroje financování. Tyto 
aktivity spolupráce jsou součástí Implementační části dokumentu MAP.  
 

Výstupy:  

Název 
aktivity: 

Podpora čtenářské gramotnosti u dětí a žáků do 15 let 

Cíl aktivity: Podpora a rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti, rozvoj 
čtenářské gramotnosti u dětí a žáků. 

Popis 
aktivity: 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy kritického myšlení, vzdělávání 
na rozvoj čtenářské gramotnosti i pro nečeštináře, jak na čtenářskou gramotnost  
u dětí a žáků se SVP, kurzy mediální výchovy atd.), aktivity na podporu spolupráce 
mezi jednotlivými stupni vzdělávání, na podporu propojení mezi zástupci 
formálního a neformálního vzdělávání, čtenářské dílny, metodická podpora 
zapojených učitelů, sdílení zkušeností. 

Soulad s 
prioritou: 

2 Podpora a rozvoj základních gramotností (čtenářská, digitální, jazyková, 
matematická, …) a přírodovědného vzdělávání 

https://forms.gle/z2zJftSCaviR98VE9


 

 

Soulad s 
cílem: 

2.2 Podpora vzdělávání a motivace učitelů k aktivnímu používání efektivních 
metod výuky, učitelská znalost současných a efektivních trendů metod výuky pro 
danou oblast (podpora učitelovy kompetence volit vhodnou metodu výuky dle 
daného cíle aktivity) 

Cílová 
skupina: 

Děti a žáci, pedagogičtí pracovníci 

Počet 
zapojených 
subjektů: 

Dle zájmu škol 

Odpovědná 
osoba: 

Odborný manažer MAP 

Stav 
realizace: 

Příprava, 2022-2023 

Zdroje 
financování: 

Provozní prostředky PO, DVPP - ONIV přímé, Fin. podpora z.s., Realizace 
financovaná v rámci projektových záměrů zřizovatele, Šablony, spolupráce s 
knihovnami 

• Šablony III 
• Evropský sbor solidarity – zapojení dobrovolníka – lze požádat na 

konkrétní aktivitu 
• https://www.prehleddotaci.cz/operacni-program/oppik/dotace-skolici-

strediska/ 
(možná by se to dalo do budoucna využít - nejsou zatím konkrétní 
informace - příprava na červen 2020) 

Příležitost: ANO 

Indikátor: Počet zapojených škol, počet uskutečněných aktivit spolupráce 

 

 

Název 
aktivity: 

Podpora spolupráce škol a zákonných zástupců. 

Cíl aktivity: Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti práce s žáky a jejich 
zákonnými zástupci 

Popis 
aktivity: 

Metodická podpora pedagogických pracovníků při zavádění nových metod (např. 
triády, edukativně stimulační skupiny, konzultační hodiny, zapojení rodičů do 
výuky), podpora vytvoření vhodného klima ke spolupráci škol a zákonných 
zástupců (zapojení zákonných zástupců do projektů škol, pořádání besed na 
témata dle přání rodičů, propagace školy a mediální obraz školy směrem k 
rodičům atd.). 

Soulad s 
prioritou: 

1 Podpora tvorby dostupných a kvalitních podmínek pro inkluzivní vzdělávání 
napříč PV, ZV a neformálním a zájmovým vzděláváním. 
6 Rozvoj a podpora regionálního školství. 

https://www.prehleddotaci.cz/operacni-program/oppik/dotace-skolici-strediska/
https://www.prehleddotaci.cz/operacni-program/oppik/dotace-skolici-strediska/


 

 

Soulad s 
cílem: 

1.3 Rozvoj dětské, žákovské a rodičovské tolerance vůči dětem a žákům se 
speciálními vzdělávacím potřebami, podpora a rozvoj dětí a žáků se SVP (podpora 
a rozvoj nadaných dětí a žáků). 
6.1 Podpora efektivní spolupráce všech aktérů vzdělávání na regionální úrovni, 
propojování formálního, zájmového a neformálního vzdělávání. 

Cílová 
skupina: 

Děti a žáci, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci 

Počet 
zapojených 
subjektů: 

Dle zájmu škol 

Odpovědná 
osoba: 

Odborný manažer MAP 

Stav 
realizace: 

Příprava, 2022-2023 

Zdroje 
financování: 

Provozní prostředky PO, Fin. podpora z.s., Realizace financovaná v rámci 
projektových záměrů zřizovatele, Šablony 

• Šablony III 
• https://www.prehleddotaci.cz/operacni-program/oppik/dotace-skolici-

strediska/ 
(možná by se to dalo do budoucna využít - nejsou zatím konkrétní 
informace - příprava na červen 2020) 

Příležitost: ANO 

Indikátor: Počet zapojených škol, počet aktivit k podpoře spolupráce škol a zákonných 
zástupců 

 

Název aktivity: Neformální propojování dětí a žáků s dětmi a žáky ohroženými školním 
neúspěchem 

Cíl aktivity: Rozvoj dětské a žákovské tolerance vůči dětem a žákům ohroženým školním 
neúspěchem v rámci neformálního vzdělávání. 

Popis aktivity: Vytvoření platformy pro propojování dětí, do platformy se zapojí zástupci 
neformálního vzdělávání (např. skauti), školy, místní komunita. Budou vytvořeny 
takové aktivity, které budou pro setkávání dětí s různými hendikepy bezpečné 
(např. pokračování I mimo školu je zábava, zorganizování společného výletu, 
osvětové akce škol, společné dílny s cílenou pomocí atd.). 

Soulad s 
prioritou: 

1 Podpora tvorby dostupných a kvalitních podmínek pro inkluzivní vzdělávání 
napříč PV, ZV a neformálním a zájmovým vzděláváním 

Soulad s cílem: 1.3 Rozvoj dětské, žákovské a rodičovské tolerance vůči dětem a žákům se 
speciálními vzdělávacím potřebami, podpora a rozvoj dětí a žáků se SVP (podpora 
a rozvoj nadaných dětí a žáků) 

https://www.prehleddotaci.cz/operacni-program/oppik/dotace-skolici-strediska/
https://www.prehleddotaci.cz/operacni-program/oppik/dotace-skolici-strediska/


 

 

Cílová 
skupina: 

Děti a žáci, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci, zástupci neformálního 
vzdělání 

Počet 
zapojených 
subjektů: 

Dle zájmu škol a zástupců neformálního vzdělávání 

Odpovědná 
osoba: 

Odborný manažer MAP 

Stav realizace: Příprava, 2022-2023 

Zdroje 
financování: 

Provozní prostředky PO, Fin. podpora z.s., Realizace financovaná v rámci 
projektových záměrů zřizovatele, šablony pro NNO, benefice, dobrovolnictví + 
dobrovolnické organizace (např. skauti...) 

• Šablony III 
• Evropský sbor solidarity – zapojení dobrovolníka – lze požádat na 

konkrétní aktivitu 
• Projekt prevence kriminality – dalo by se do aktivit projektu zahrnout  

Příležitost: ANO 

Indikátor: Počet aktivit k propojení dětí a žáků s dětmi a žáky se SVP 

 

 

Od 3. dubna do 10. dubna probíhalo veřejné připomínkovací řízení. V rámci něho bylo doručen celkem 

1 připomínka k finálnímu dokumentu MAP, a to ze strany paní Liškové z Městského úřadu v České 

Třebové – mezi členy Řídícího výboru je uvedena paní Hana Hrdličková, která již na úřadě nepůsobí. 

Pracovní skupina financování pověřuje realizační tým k zajištění náhrady za paní Hanu Hrdličkovou 

ve složení Řídícího výboru.  

Příští jednání Pracovní skupiny pro financování proběhne v září 2020 
(termín a místo budou upřesněny). 

 
Zapsala: V. Stožická 


