
 

 

 

Zápis ze společného jednání Pracovních skupin (PS ČG, PS MG a PS RP) 

MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II 
 

Datum konání:   22. března 2022, od 15:30 do 17:00 hod. 

Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí nad Orlicí 

Přítomny:  Mgr. Miroslava Kroulíková (ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská) – PS ČG 

Mgr. Petra Blaško (ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice) – PS ČG 

Mgr. Kateřina Kapounová (Škola pro mě, z.s.) – PS ČG  

Mgr. Andrea Hůlková (veřejnost) – PS ČG  

Mgr. Veronika Vaňousová (ZŠ a MŠ Libchavy) – PS MG  

Bc. Andrea Tenenková, DiS. (MŠ Česká Třebová, U Koupaliště) – PS MG  

Mgr. Zdeňka Krejčová (ZŠ Dolní Dobrouč) – PS MG 

Mgr. et Mgr. Eva Adamcová (ZŠ a MŠ Libchavy) – PS MG 

Mgr. Marta Přívratská (ZŠ Česká Třebová, Nádražní ulice) – PS MG 
 

Mgr. Soňa Applová (Obec České Libchavy) – PS RP 

Mgr. Ludmila Zapletalová (Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí) – PS RP 

 Mgr. Helena Korábová (Základní škola a mateřská škola Sopotnice) – PS RP  

 

Ing. Pavlína Pitrmucová (MAS ORLICKO, z.s.) 

Mgr. Věra Stožická (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

Omluveny:   Bc. Iva Vávrová (MŠ Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290) – PS ČG  

Kateřina Fišarová (Mateřské centrum Medvídek/zástupce rodičů) – PS RP 

Bc. Sylva Heulerová (Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor sociální) – PS RP 

 

Odborná manažerka zahájila společné jednání pracovních skupin v 15:30 hodin. Na úvod jednání nejprve 

seznámila členy Pracovních skupin s programem: 



 

 

Program jednání: 

➢ Akční plán na nové období (implementační část) – představení, připomínkování, diskuze; 

➢ Evaluační výstupy z projektu MAP II; 

➢ Strategický rámec (2021 – 2027), verze 2.0 – informace o sběru; 

➢ Finální dokument MAP II – verze 2.0; 

➢ Diskuze. 

 

1. Akční plán na nové období (implementační část) – představení, připomínkování, diskuze 

Odborná manažerka v úvodu seznámila členy pracovních skupin s tím, že Implementační část je tvořena tzv. 

AKČNÍM PLÁNEM. Ten je vytvořen z investičních (SR) a neinvestičních aktivit (Sborník neinvestičních aktivit – 

schválen ŘV 17. 2. 2022) - jedná se „zasazení“ aktivit do konkrétního časového rámce. Obsahuje přehled aktivit, 

které budou v určeném období realizovány (nebo jsou plánovány v tomto období) s tím, že některé aktivity jsou 

blíže popsány. Akční plán je vytvořen na období 05/2022 – 08/2023. 

AKČNÍ PLÁN – obsah implementační části: 

- Aktivity škol; 

- Aktivity spolupráce, dlouhodobě naplánované školou a jsou pravidelně realizovány; 

- Aktivity spolupráce, které mají potenciál být rozpracovány do budoucí implementační aktivity (tzv. 

aktivity do šuplíku); 

- Aktivity spolupráce, které vydefinoval RT MAP (aktivity s tzv. rozvojovým potenciálem) a mají potenciál 

být rozpracovány do budoucí implementační aktivity; 

- Aktivity spolupráce realizované pod záštitou MAS ORLICKO, z.s. v rámci projektu MAP III; 

- Aktivita spolupráce, která je rozpracovaná do projektové fiche; 

- Investiční aktivity uvedené ve Strategickém rámci MAP pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová do 

roku 2025, verze 1.0.  

Členové Pracovních skupin neměli k Akčnímu plánu žádné připomínky, vzali na vědomí, že bude na přelomu 

března a dubna 2022 ještě probíhat konzultační proces, a pokud z něj nevzejdou žádné připomínky, bude 

předložen ke schválení Řídícímu výboru na jeho dubnovém jednání formou per rollam (19. – 26.04.2022). 

Pokud se v průběhu konzultačního procesu nějaké připomínky objeví, budou nejprve vypořádány dle své 

povahy v rámci kanceláře MAP II, a poté budou oba dokumenty předloženy ke schválení Řídícímu výboru. 

S tímto závěrem postoupili Akční plán ještě Řídící pracovní skupině. 

 

 



 

 

2. Evaluační výstupy z projektu MAP II 

Společně s pozvánkou na jednání nechala odborná manažerka zaslat členům pracovních skupin 2 evaluační 

výstupy: 

✓ Závěrečnou Sebehodnotící zprávu MAP II 

✓ Závěrečnou evaluační zprávu 

Na jednání pracovních skupin prošla se členy oba výše uvedené dokumenty s tím, že jim přiblížila to 

nejpodstatnější z obou: 

Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP II je souborem otázek (a odpovědí) definovaných řídícím orgánem, které 

shrnují celý projekt MAP I / MAP II (co se nám podařilo, na co jsme hrdí a naopak, co by bylo možné zlepšit, a 

také co bychom dnes udělali jinak – zde se Realizční tým MAP II shodl na tom, že by postupoval stejně jako před 

4 roky). Její součástí je rovněž celkové zhodnocení projektu – přínosy, nastavené postupy, komunikační kanály, 

vyzdvihnutí spolupráce a odvedené práce pracovních skupin a Řídící pracovní skupiny atd. Stanovených cílů se 

podařilo dosáhnout, celkové zhodnocení je tedy kladné – to, co bylo zapotřebí předat do území, se předat 

povedlo; to, co jsme naopak potřebovali získat od našeho území, jsme od něj získali nazpět. 

Závěrečná evaluační zpráva reflektuje výsledky jednotlivých aktivit projektu MAP II (vč. počtů aktivit, změn 

v projektu) obsahuje zhodnocení, definování případných nedostatků a doporučení – jak posledního sledovaného 

období (od 1.5. 2021 do 30. 4. 2022), tak i celého projektu (období 1.5. 2018 – 30. 4. 2022). Ve zprávě jsou 

použita i hodnocení členů pracovních skupin z evaluačních dotazníků, rozvojový potenciál jednotlivých aktivit a 

doporučení do budoucna. 

Členové Pracovních skupin neměli k oběma předloženým evaluačním výstupům žádné připomínky, vzali na 

vědomí, že bude na přelomu března a dubna 2022 ještě probíhat konzultační proces, a pokud z něj nevzejdou 

žádné připomínky, budou oba dokumenty předloženy ke schválení Řídícímu výboru na jeho dubnovém 

jednání formou per rollam (19. – 26.04.2022). Pokud se v průběhu konzultačního procesu nějaké připomínky 

objeví, budou nejprve vypořádány dle své povahy v rámci kanceláře MAP II, a poté budou oba dokumenty 

předloženy ke schválení Řídícímu výboru. S tímto závěrem postoupili obě Závěrečné zprávy ještě Řídící 

pracovní skupině. 

3. Strategický rámec (2021 – 2027), verze 2.0 – informace o sběru 

Odborná manažerka informovala členy ŘPS o tom, že 2x ročně probíhá aktualizace Strategického rámce MAP, 

který je sborníkem investičních záměrů škol, školských zařízení a organizací věnujících se práci s dětmi a žáky               



 

 

do 15 let. V současné době probíhá sběr nových investičních záměrů a následně bude Strategický rámec                     

(2021 – 2027) zaktualizován na verzi 2.0. 

Aktuální sběr investičních záměrů probíhá prostřednictvím on-line formuláře (Google dotazníku)                                            

do 15. dubna 2022 – odkaz ZDE: https://forms.gle/AW3LP3xdj4AKr32eA. Originály formulářů s investičními 

záměry podepsané zřizovatelem a statutárním zástupcem je nutné doručit na MAS ORLICKO, z.s.,                                                  

do 29. dubna 2022. 

 

Přesný postup pro podání investičního záměru je uveden na našich webových stránkách:  

https://www.maporlicko.cz/dokumenty/dokumenty-orlickoustecko-a-ceskotrebovsko/investicni-priority 

Odborná manažerka upozornila členy na 3 důležité skutečnosti: 

1) v on-line formuláři je vždy důležité rozlišit (zejm. u  škol, které jsou „ZŠ a MŠ“), zda je záměr určený pro základní 

školu nebo pro mateřskou školu. 

2) aby škola vždy prováděla kontrolu námi zaslaného formuláře s investičním/i záměrem/záměry (z důvodu 

odstranění překlepů a případných administrativních chyb, k nimž může dojít při přepisu údajů – IZO, RED IZO, 

IČO,…) 

3) podání investičního záměru není totéž co podání samotné žádosti o dotaci/poskytnutí finančních prostředků 

 

V létě (nejpozději na podzim) 2022 by měla být vypsána nová výzva v rámci programu IROP (jedná se o program, 

z něhož školy nejčastěji čerpají dotace na kabinety, konektivitu, rekonstrukce učeben, …) -  je tedy  žádoucí podat 

si své investiční záměry v rámci tohoto probíhajícího sběru a mít je zařazené ve Strategickém rámci. Příští 

aktualizace Strategického rámce poběží až na podzim a Strategický rámec bude schvalovat Řídící výbor až 

v prosinci 2022. 

 

4. Finální dokument MAP II – verze 2.0 

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu MAP II už podruhé jako završení 2. cyklu akčního plánování. Jedná 

se o výstupový dokument celého akčního plánování, který zároveň slouží jako podklad pro projekt MAP III. Skládá 

se z následujících částí: 

Úvodní slovo a manažerský souhrn.  

A. Řízení procesu MAP – organizační struktura, komunikační plán.  

B. Analytická část MAP – analýza stavu a potřeb, SWOT-3 analýzy, identifikace příčin a problémů.  

C. Strategická část MAP – Strategický rámec MAP, Sborník neinvestičních aktivit. 

D. Implementační část MAP – Akční plán na období 05/2022 až 08/2023. 

https://forms.gle/AW3LP3xdj4AKr32eA
https://www.maporlicko.cz/dokumenty/dokumenty-orlickoustecko-a-ceskotrebovsko/investicni-priority


 

 

Členové Pracovních skupin neměli k Finálnímu dokumentu MAP II, verze 2.0, žádné připomínky, vzali na 

vědomí, že bude na přelomu března a dubna 2022 ještě probíhat konzultační proces, a pokud z něj nevzejdou 

žádné připomínky, bude předložen ke schválení Řídícímu výboru na jeho dubnovém jednání formou per 

rollam (19. – 26.04.2022). Pokud se v průběhu konzultačního procesu nějaké připomínky objeví, budou 

nejprve vypořádány dle své povahy v rámci kanceláře MAP II, a poté bude předložen ke schválení Řídícímu 

výboru. S tímto závěrem postoupili Finální dokument MAP II, verze 2.0, ještě Řídící pracovní skupině. 

5. Diskuze 

Závěrečná diskuze se týkala zejména nejaktuálnějšího a nejpalčivějšího problému posledních dní, a to konfliktu 

mezi Ruskem a Ukrajinou, a s ním souvisejícího přílivu uprchlíků z Ukrajiny do ČR. Členové pracovních skupin 

diskutovali a sdíleli zkušenosti ze svých škol se začleňováním ukrajinských dětí do mateřských a základních škol. 

Zároveň si touto cestou členové realizačního týmu mapovali terén, aby si následně vytvořili bližší představu o 

tom, jak by v dané situaci mohla být MAS ORLICKO nápomocna a jak by mohla školám pomoci vzniklou situaci 

zvládnout. 

Odborná manažerka ukončila poslední společné jednání pracovních skupin v projektu MAP II v 17:00 hod. 

 
Příští jednání Pracovních skupin proběhne už v rámci projektu MAP III, a to v termínu 

24. května 2022, od 15:30 hod. v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí. 
 
 

Zapsala: Mgr. Věra Stožická 


