
 

 
 

Zápis z jednání Pracovní skupiny  

pro financování v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum a čas konání:  20. září 2018 v 15:00 

Místo konání:   zasedací místnost MAS ORLICKO, z. s. 

Přítomni:   Mgr. Vratislav Šembera (LSG o.p.s.) 

Mgr. Petra Pospíšilová (Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí) 

Bc. Romana Fabiánová (MŠ Moravská Králíky) 

   Mgr. Veronika Výborná (MAS ORLICKO, z.s.) 

Lenka Šťovíčková (MAS ORLICKO, z.s.) 

Bc. Lucie Osuská (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

Omluveni:   Mgr. Roman Pospíšil (ZŠ Nádražní Žamberk) 

Bc. Magdalena Navrátilová (Městský úřad Letohrad) 

 

Lenka Šťovíčková přivítala všechny přítomné a zahájila jednání v 15:00. 

Prvním bodem jednání bylo základní seznámení s projektem MAP a s realizačním týmem.  

Poté Lenka Šťovíčková předala slovo Veronice Výborné, která vyzvala přítomné, aby se vzájemně před-

stavili a řekli, zda už v nějaké pracovní skupině působili, či nikoli. Následně Veronika představila orga-

nizační strukturu pracovních skupin. Pak také nastínila plán fungování této pracovní skupiny a vysvět-

lila, že se budeme takto scházet 4x ročně. 

Následně se probíralo, co se bude řešit na příštím setkání. Členům budou zaslány podklady ke strate-

gickému rámci, ke kterému se budou moci vyjádřit. Také byla řešena otázka spolupráce s rodiči a jejich 

zapojení do procesu vzdělávání jejich dětí. Do příště si všichni promyslí, jak by bylo možné rodiče více 

zapojit a začlenit. 



 

 
 

Na základě toho, že všichni členové pracovní skupiny přijali nominaci a souhlasí se svým zapojením do 

Pracovní skupiny pro financování, byla tato pracovní skupina ustavena v tomto složení: 

 

Barevně zvýrazněn je vedoucí Pracovní skupiny pro financování, který je zároveň i členem Řídícího vý-

boru. 

Dále byly zodpovězeny drobné dotazy a naplánovalo se další setkání této pracovní skupiny, které pro-

běhne 17. 10. 2018 v 15:30 v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. Žamberk. 

Veronika Výborná poděkovala všem přítomným a jednání Pracovní skupiny pro financování ukončila v 

16:00. 

Příští jednání Pracovní skupiny pro financování proběhne 17. 10. 2018 v 15:30 v zasedací místnosti 

MAS ORLICKO, z.s. 

 

 

Zapsala: Bc. Lucie Osuská 

Člen odborník

zástupce 

obce v 

území

ředitel školy 

(příp. 

delegovaný 

zástupce), 

pedagogický 

pracovník

zástupce 

neziskových 

organizací, 

organizací 

zájmového 

vzdělávání

zástupce 

zřizovatele
člen ŘV

pedagogický 

pracovník dle 

zákona č. 

563/2004 Sb.

Mgr. Vratislav Šembera x x X X

Mgr. Petra Pospíšilová X X

Mgr. Roman Pospíšil X X X

Bc. Magdalena Navrátilová x X

Bc. Romana Fabiánová x X


