
 

 

Zápis z jednání Pracovní skupiny  

pro financování v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum a čas konání:  15. 10. 2019 v 15:00 hod 

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

Přítomni:   Mgr. Petra Pospíšilová (Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí) 

Bc. Magdalena Navrátilová (Městský úřad Letohrad) 

Mgr. Roman Pospíšil (ZŠ Nádražní Žamberk) 

Bc. Romana Fabiánová (MŠ Moravská Králíky) 

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

   Bc. Lucie Osuská (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

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

 

Veronika Výborná přivítala všechny přítomné a zahájila jednání v 15:00 hod. Nejprve seznámila 

přítomné s programem schůzky, který byl následující: 

 1. Strategický rámec MAP, verze 7.0 

 2. Analytická část MAP, verze 3.0 

 3. Místní lídři v území 

 4. Otevřené výzvy 

 5. Sběr příkladů dobré praxe a výstup prvního roku projektu 

  

1. Strategický rámec MAP, verze 7.0 

➢ Veronika Výborná informovala přítomné členy o došlých investičních záměrech, aktualizaci 

Strategického rámce a došlých připomínkách. 



 

 

➢ Nových záměrů jsme obdrželi 42 + 4 aktualizace. 

➢ V připomínkovacím řízení jsme obdrželi pouze připomínku týkající se aktuálnosti již dřívějšího 

záměru, který jsme dle požadavků upravili.  

➢ Pracovní skupina pro financování doporučila aktualizovaný Strategický rámec verzi 7.0 ke 

schválení Řídícím výborem. 

 

2. Analytická část MAP, verze 3.0 

➢ Veronika Výborná spolu se členy PSF prošla analytickou část a došlou připomínku k této části. 

➢ Připomínka se týkala upřesnění formy vzdělávacího útvaru (dětská skupina). A dále uvedení 

faktu, že je velmi omezená finanční podpora neformálního vzdělávání. 

3. Místní lídři v území 

➢ Dalším bodem jednání byl výběr místních lídrů. Místním lídrem by měl být člověk, který je 

kapacitou ve svém oboru, člověk se zkušenostmi a praxí a také člověk, na kterého se ostatní 

mohou obrátit. V. Výborná seznámila členy pracovní skupiny o potřebě a využitelnosti lídrů v 

projektu. Členové s definicí souhlasí a následně mezi sebou vzájemně diskutovali a následující 

osoby označili za místní lídry. 

o J. Kalousková (ČG) 

o L. Macháčková (F/M) 

o M. Chvátil (ČG) 

o M. Navrátilová 

o R. Pospíšil 

o V. Šembera 

o M. Lišková (PPP) 

o M. Hejkrlík 

o I. Pražáková 

o J. Václavková 

o V. Peteráčová 

o M. Beran 

o L. Bílý 

o J. Němcová 

➢ Tyto lidi spojuje nasazení, vize, hledání něčeho nového. 

4. Otevřené výzvy 

➢ V dalším bodě informovala V. Výborná o otevřené výzvě, týkající se přírodních zahrad a 

požádala přítomné, aby se snažili nové výzvy sledovat. Aktuální i dlouhodobé výzvy jsou 

uvedeny na našem webu zde: https://www.maporlicko.cz/odkazy.   

 

 

https://www.maporlicko.cz/odkazy


 

 

5. Sběr příkladů dobré praxe a výstup prvního roku projektu 

➢ V posledním bodě jednání Veronika Výborná seznámila členy pracovní skupiny se sběrem 

příkladů dobré praxe. Na webových stránkách: https://www.maporlicko.cz/inspirace-pro-

vas/co-se-podarilo názorně ukázala, jak vypadají již zaslané a zveřejněné příklady dobré praxe 

a požádala přítomné, zda by mohli své příklady dobré praxe také zaslat, aby se jejich příkladem 

mohli inspirovat i další zájemci. Příklady dobré praxe nemusejí být pouze realizace a čerpání 

financí z určitého grantu nebo projektu, ale také dobře nastavený systém, který ve škole 

funguje, a díky kterému se škola rozvíjí a posouvá. 

➢ Příklady dobré praxe je možné vyplnit na tomto odkaze: 

https://docs.google.com/forms/d/1Vdi13mCsSUIolTg7KJNprKsHZpqZmJv_HCLdEslA464/edit 

a fotografie zaslat na e-mail: michaela.bokova@centrum.cz.  

 

 Veronika Výborná poděkovala všem přítomným a jednání Pracovní skupiny pro financování 

ukončila v 16:30 hod. 

 

Termín příštího jednání Pracovní skupiny pro financování bude upřesněn e-mailem. Předpokládaný 

termín je leden 2020. 

 

Zapsala: L. Osuská 
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