
 

 

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

PS RP) MAP III v SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová 

 

 

Datum konání: 15.11.2022; 15:30 – 17:00 hod. 

 

Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna, Ústí nad Orlicí 

 

Přítomny:  Mgr. Andrea Exlerová (MŠ Hnátnice) – PS ČG  

Mgr. Ilona Holubářová (ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského 11) – PS ČG 

  Mgr. Veronika Vaňousová (ZŠ a MŠ Libchavy) – 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. Helena Korábová (Základní škola a mateřská škola Sopotnice) – PS RP  

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

Mgr. Ludmila Zapletalová (Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad 

Orlicí) – PS RP 

JUDr. Eva Gibišová (Městský úřad Česká Třebová) – PS RP 

Ing. Kateřina Slezáková (Obecní úřad Dlouhá Třebová) – PS RP 

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

Bc. Šárka Šmídová, DiS. (MAS ORLICKO, z.s.) 

Michaela Boková (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

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

 

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

  Mgr. Soňa Applová (ZŠ a MŠ Sopotnice) – PS ČG 

 

 

Odborná manažerka, Bc. Šárka Šmídová, DiS., přivítala všechny přítomné a v 15:30 hodin 

zahájila společné jednání odborných pracovních skupin (PS ČG, PS MG a PS RP) v rámci 

projektu MAP III. Paní Mgr. Kapounová byla přítomna na jednání online prostřednictvím 

ZOOMu. 

 



 

 

 

Šárka Šmídová představila přítomným program dnešního jednání, který byl následující: 

 

 Program jednání: 

1. SWOT 3 analýza – doplnění 

2. Strategický rámec – aktualizace textové části  

3. Strategický rámec – investiční záměry 

4. Akční plán – aktualizace 

5.  Otevřená setkání 

6. Informativní setkání 

 

 

1.) SWOT 3 analýza – doplnění 

Členové pracovních skupin byli seznámeni se SWOT 3 analýzou a na dnešním jednání se 

zamýšleli nad doplněním třetí hrozby u priority č. 3: Podpora a rozvoj motorických a 

praktických činností/dovedností u dětí, žáků PV a ZV. Po návrhu paní Mgr. Zapletalové 

dospěli členové pracovních skupin ke shodě, že by bylo vhodné rozdělit poslední uvedenou 

hrozbu na dvě části, protože se týká více potenciálních hrozeb. Tím vznikly ve SWOT 3 

analýze požadované tři hrozby, které jsou nyní následující: 1. Legislativní omezení výuky 

manuálních činností – úrazovost. 2. Počet žáků možný pro manuální činnosti, počet 

příležitostí, přeplněnost vědomostními obory. 3. Časová náročnost. 

 

Závěr/výstup: Členové pracovních skupin doplnili SWOT 3 analýzu u priority č. 3. 

 

 

2.) Strategický rámec – aktualizace textové části 

Při předchozím jednání byla navržena aktualizace ve Strategickém rámci přidáním cíle 1.3: 

Zajištění vzdělanosti pedagogických pracovníků v oblasti pedagogických, didaktických a 

manažerských kompetencí. Nyní bylo zapotřebí stanovit úrovně vazby mezi tímto cílem a 

klíčovými, průřezovými a volitelnými postupy MAP. Při této části jednání se členové 

pracovních skupin rozdělili do skupin a pracovali na tvorbě tohoto cíle v menších skupinách. 

Odborná manažerka seznámila přítomné i se zněním odůvodnění ostatních cílů ve 

Strategickém rámci. Členové pracovních skupin vypracovali u cíle 1.3 tyto návrhy 

odůvodnění:  

- Potřeba vzdělávat se, zaměřená na kvalitu vzdělávání a sdílení. 



 

 

- Udržet tempo s dobou – upevňování nových znalostí a dovedností. Podpora 

individuality žáků/dětí. Potřeba sebevzdělávání, aplikace získaných dovedností do 

praxe. Vzájemné sdílení zkušeností. 

Dále také stanovili úrovně vazeb na klíčová, průřezová i volitelná témata Postupů MAP, které 

OM také zapracuje do Strategického rámce. 

V rámci tohoto bodu jednání členové PS projednali také současnou Vizi MAP a došli 

k závěru, že je současná Vize MAP stále aktuální a její úprava není potřeba. 

 

Závěr/výstup: Odborná manažerka zapracuje vše potřebné týkající se cíle 1.3 na 

základě toho, co členové pracovních skupin vytvořili. 

 

 

3. Strategický rámec – investiční záměry 

Následně odborná manažerka informovala o konci sběru investičních záměrů do 

Strategického rámce, ve kterém jsme obdrželi 3 nové záměry týkající se MŠ, 1 nový záměr 

týkající se ZŠ a 1 nový záměr týkající se zájmového vzdělávání. K tomu také několik 

aktualizací stávajících záměrů. Při jednání ohledně záměrů narazili členové PS na otázku, 

proč je potřebné podepsání souhlasu okolních obcí ve chvíli, kdy chce nějaká MŠ navyšovat 

svou kapacitu. 

Šárka Šmídová dále informovala, že od 16.11.2022 do 24.11.2022 probíhá konzultační 

proces, v rámci kterého je možné zasílat připomínky ke změnám ve Strategickém rámci MAP. 

Po ukončení konzultačního procesu bude novou podobu Strategického rámce MAP 

schvalovat Řídící výbor na jednání dne 8. 12. 2022. 

 

Závěr/výstup: Odborná manažerka informovala přítomné o nových investičních 

záměrech a dalším postupu. 

 

4. Akční plán – aktualizace 

Odborná manažerka dále představila aktivity, které bychom mohli v budoucnu rozpracovat a 

použít je v implementaci v návazném projektu. Zatím máme několik aktivit, které vzešly 

z předchozího jednání PS a také z jednání realizačního týmu MAP. Avšak některé z nich byly 

již využity v implementaci projektu MAP II. Do příštího jednání se nad těmito aktivitami 

zamyslíme a během následujícího jednání proběhne ohledně těchto aktivit diskuze. 

 

Závěr/výstup: Do příštího jednání se zamyslíme nad možnou aktualizací Akčního plánu 

a nad aktivitami, které by se dali zrealizovat v rámci implementace. 



 

 

5.  Otevřená setkání 

Odborná manažerka představila a zároveň pozvala všechny přítomné na nadcházející otevřená 

setkání, která jsou naplánovaná.  

− OS na téma Tandemová výuka v Čj proběhne 23. 11. 2022 

− OS na téma Metody a inspirace pro práci s dětmi s OMJ se bude konat 8.12.2022 

− OS na téma Rozvoj informatického myšlení napříč jednotlivými předměty – 

aktivity bez počítače je naplánováno na 13.12.2022. 

OM připomněla, že je načase přemýšlet nad otevřenými setkáními, které mají proběhnout 

příští rok. Paní Mgr. Kapounová nám potvrdila, že by se dalo uskutečnit setkání na téma: Co 

děti opravdu čtou v rámci pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti, které by 

mohlo proběhnout během února 2023. Členové pracovní skupiny pro rozvoj matematické 

gramotnosti navrhli, že další otevřené setkání by se mohlo věnovat činnostním prvkům 

v matematice (lze je gradovat, diferenciovat) a toto setkání by mohlo proběhnout 

v Libchavách. A pracovní skupina pro rovné příležitosti by se ráda zaměřila na nadané žáky. 

Jedná se o téma, které často zajímá i školní inspekci. Na toto téma paní Mgr. Vaňousová 

zmínila, že MŠMT přestalo pořádat olympiády pro nadané žáky. V některých krajích tudíž 

neproběhne krajské kolo olympiád a jsou dokonce okresy, kde se nepořádá ani okresní kolo 

olympiád. 

V diskuzi padl nápad, zda by nebylo dobré zaměřit se na způsob začlenění dětí do 

volnočasových aktivit, ale členové PS došli k závěru, že by se toto téma nesetkalo s velkou 

úspěšností z toho důvodu, že ti, kteří by na setkání dorazili by o toto téma neměli zájem a ti, 

pro které je toto téma určené o podobné akce nemají zájem. Spíše by se tedy pracovní skupina 

pro rovné příležitosti zaměřila na výše zmíněné nadané žáky.  

 

Závěr/výstup: Členy pracovních skupin čekají během následujícího měsíce tři otevřená 

setkání, kterých se plánují zúčastnit. Zároveň si členové pracovních skupin 

předpřipravili další tři otevřená setkání, která se budou realizovat v následujícím 

kalendářním roce. 

 

6. Informativní setkání 

Na závěr jednání pozvala odborná manažerka přítomné členy pracovních skupin na 

Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání ve spolupráci s českou školní inspekcí, které 

proběhne 9.2.2023 od 14:00 v kongresovém sálu hotelu UNO v Ústí nad Orlicí. 

O toto setkání byl mezi přítomnými velký zájem, avšak měli připomínku k začátku setkání, 

neboť ve 14:00 většině pedagogů probíhá výuka, a tak se jednání nemohou zúčastnit. 

 



 

 

Závěr/výstup: Členové PS byli pozváni na Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání ve 

spolupráci s českou školní inspekcí, které proběhne 9.2.2023 od 14:00 v kongresovém 

sálu hotelu UNO v Ústí nad Orlicí. 

 

Příští společné jednání pracovních skupin proběhne 28.2.2023 od 15:30 v Pedagogicko-

psychologické poradně v Ústí nad Orlicí. 

 

Zapsala: Michaela Boková 

 


