
 

 

Zápis z jednání Pracovní skupiny  

pro financování v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum konání:   18. 10. – 25. 10. 2021  

Forma konání:           distančně, prostřednictvím e-mailové komunikace a dotazníku na Google disku  

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

  Mgr. Petra Pospíšilová (Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí) 

  Mgr. Roman Pospíšil (ZŠ Nádražní Žamberk) 

  Bc. Magdalena Navrátilová (Městský úřad Letohrad) 

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

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

Omluvena:  Bc. Romana Fabiánová (MŠ Moravská Králíky) 

 

Vzhledem k tomu, že se většina členů Pracovní skupiny pro financování nemohla zúčastnit ze zdravotních 

důvodů prezenčního jednání, se jednání PSF v SO ORP Žamberk a Králíky uskutečnilo distanční formou 

prostřednictvím e-mailové komunikace a dotazníku na Google disku. 

Mgr. Šimková rozeslala všem členům 18.10.2021 e-mail, jehož součástí byla prezentace k jednání PSF 

s odkazem na Google dotazník, který se týkal výstupových dokumentů MAP II: „Strategického rámce                      

(2021 – 2027), verze 1.0; „Evaluační zprávy“ a „Neinvestičních aktivit“. Všechny uvedené výstupové 

dokumenty byly součástí e-mailu jako přílohy a členové PSF se k nim měli vyjadřovat v rámci dotazníku. 

V prezentaci nejprve odborná manažerka seznámila členy s programem jednání PSF: 

1. Informace z projektu MAP II  

2. Strategická část MAP II – Strategický rámec MAP II (2021 – 2027), verze 1.0 

3. Strategická část MAP II – neinvestiční aktivity škol a aktivity spolupráce, finanční zdroje 

4. Třetí evaluační zpráva MAP II 

 



 

 

 

 
 

 1. Informace z projektu MAP II 

Členové Pracovní skupiny pro financování byli seznámeni s aktuálními informacemi z projektu: 

➢ Projekt MAP II se nachází ve své závěrečné fázi. Ukončení projektu bude k datu 30. 04. 2022 (setkání 

PSF proběhne ještě v termínech: prosinec 2021, a dále pak v lednu 2022 a v dubnu 2022).  

➢ Na MAP II pak naváže projekt MAP III, a to od 01. 05. 2022 (momentálně je podaná Žádost u ŘO) – 

MAP III bude bez implementačních aktivit, obsahem bude pouze strategické plánování. 

➢ Momentálně probíhá postupné ukončování činnosti v jednotlivých aktivitách, evaluace činnosti, 

tvorba rozvojového potenciálu, pořádání vzdělávacích aktivit (pozvánky jsou k dispozici na webu) a 

tvorba Implementační části MAP. 

➢ V listopadu bude Řídící výbor schvalovat Strategickou část MAP II na svém jednání (04. 11. 2021). 

 

Dále byly členům PSF představeny naplánované jednorázové vzdělávací aktivity: 

➢ UH Využití Klokanova kufru –21. 10. 2021 (MŠ Jamné n/O) a 11. 11. 2021 (MŠ Pivovarská Králíky) 

➢ Workshop: Čtenářská gramotnost v předškolním vzdělávání – 10. 11.2021 (PPP v Ústí n/O) 

➢ UH Začít spolu v MŠ – 11. 11. 2021 (ZŠ a MŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec) 

➢ UH Začít spolu na ZŠ – 16. 11. 2021 (ZŠ a MŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec) 

➢ Workshop: Práce s rodilým mluvčím – 25. 11. 2021 (DDM KAMARÁD, Česká Třebová) 

➢ Závěrečná konference – Veletrh úspěchů škol s podporou MAP II – 15. 02. 2022 (místo konání bude 

upřesněno) 



 

 

 
2. Strategická část MAP II – Strategický rámec MAP II (2021 – 2027), verze 1.0 

➢ Strategický rámec je sborníkem investičních projektových záměrů škol, školských zařízení a 

organizací věnujících se práci s dětmi a žáky do 15 let. Vzhledem k tomu, že je připravováno nové 

programové období, rozhodl řídící orgán o nové podobě Strategického rámce (2021 – 2027). 

Původní Strategický rámec se zakonzervuje/zneplatní. 

 

➢ V rámci aktuálního (podzimního) sběru investičních záměrů proto probíhaly od 09.09.2021 

souběžně 2 procesy, a to:   

• aktualizace a překlápění stávajících záměrů z původního Strategického rámce (verze 10.0) do nové 

verze dokumentu. Tyto záměry byly zasílány na MAS ORLICKO, z.s. do 30. 09. 2021.  

• sběr zcela nových investičních záměrů prostřednictvím on-line dotazníku 

(https://forms.gle/ZCoGuFex5MGtVvcQ6) do 22. 09. 2021, následně byl originál formuláře 

v papírové podobě podepsaný zřizovatelem a statutárním zástupcem rovněž doručován                        

do 30. 09. 2021 na adresu MAS ORLICKO, z.s. 

 

➢ On-line dotazník k investičním projektovým záměrům (https://forms.gle/ZCoGuFex5MGtVvcQ6) je 

všem subjektům k dispozici bez časového omezení s tím, že nejbližší další aktualizace Strategického 

rámce bude probíhat na jaře 2022. Záměry se budou prostřednictvím on-line dotazníku sbírat                

do 18.03.2022 s tím, že originál podepsaného formuláře s investičním záměrem/investičními 

záměry doručí žadatel (osobně nebo poštou) na adresu MAS ORLICKO, z.s., nejpozději                             

do 30.03.2022, pokud bude chtít zařadit svůj záměr/své záměry do Strategického rámce, verze 2.0. 

 

➢ Z původního Strategického rámce, verze 10.0, bylo zaktualizováno a překlopeno celkem                              

150 záměrů (z celkového počtu 253 zaevidovaných investičních záměrů); nově bylo podáno celkem 

55 záměrů od 18 subjektů.  

 

➢ Připomínkovací proces probíhal v termínu 11. – 18. 10. 2021, celkem jsme obdrželi pouze 2 

připomínky administrativního charakteru (jednalo se 1x o úpravu textu v Obsahu projektu a 1x                    

o změnu textu ve Stavu připravenosti projektu).  

➢ Záměry doručené po termínu (vč. zaktualizovaných záměrů ze původního Strategického rámce) 

budou zařazeny do další aktualizace. 

➢ Nový Strategický rámec (2021 – 2027), verze 1.0, bude předložen ke schválení Řídícímu výboru                    

na jeho jednání dne 04. 11. 2021 s účinností od 04. 11. 2021. 

 

➢ Další aktualizace Strategického rámce bude probíhat na jaře 2022 (verze 2.0). 

https://forms.gle/ZCoGuFex5MGtVvcQ6
https://forms.gle/ZCoGuFex5MGtVvcQ6


 

 

K tomuto bodu jednání byli členové PSF dotazováni, zda mají ke Strategickému rámci MAP II (2021 – 2027), 

verze 1.0, nějaké připomínky a zda jej doporučují Řídícímu výboru ke schválení: 

Členové PSF ke Strategickému rámci MAP II (2021 – 2027), verze 1.0, neměli žádné připomínky a 

doporučili předložit ho Řídícímu výboru ke schválení. 

Další otázkou k tématu bylo, zda mají členové PSF pro některý ze záměrů finanční zdroj – návrh financování. 

Ve svých odpovědích uváděli členové PSF zřizovatele nebo (výrobní) firmy. 

 

3. Strategická část MAP II – Neinvestiční aktivity škol a aktivity spolupráce, finanční zdroje 

➢ Odborná manažerka nejprve členům PSF připomněla, že Strategická část MAP je tvořena 

investičními aktivitami (Strategický rámec) a neinvestičními aktivitami (aktivity škol a aktivity 

spolupráce). Rozdíl mezi „aktivitami škol“ a „aktivitami spolupráce“ je ten, že AKTIVITAMI ŠKOLY 

rozumíme všechny aktivity realizované v rámci jednotlivých škol a školských zařízení, které školy 

realizují SAMOSTATNĚ, tedy BEZ účasti dalších subjektů (Šablony, jiné zdroje OP VVV nebo také bez 

nutnosti finanční podpory).  

➢ Naproti tomu AKTIVITOU SPOLUPRÁCE je myšlena taková aktivita, která je založena na aktivním 

zapojení více subjektů. Může se jednat např. o spolupráci škola-knihovna, škola-městské muzeum, 

škola-škola, škola-DDM, škola-firma, škola-nezisková organizace, škola-neformální vzdělávání 

(skaut, mladí hasiči, …), neformální vzdělávání-DDM; ale i o spolupráci více aktérů, např. škola-

škola-firma; školka-škola-knihovna, škola-rodiče-firma-spolek apod. Oba/všechny subjekty se                     

na realizaci aktivity podílejí stejnou měrou a zaměřují se na děti do 15 let. 

➢ Aktivity spolupráce představují podklad pro konkretizaci návazných projektů. Obsahují: cíl, popis, 

území, odpovědnou osobu, nositele a partnera/partnery (potenciální), časový plán realizace, 

finanční náklady, počet a typ škol zapojených v rámci práce s cílovou skupinou a možné zdroje 

financování, které je nutné aktualizovat. 

• ŘV 06/2021 schválil aktualizované priority a cíle MAP. 

• PS 09/2021 aktualizovaly jednotlivá opatření – aktivity, které vedou k naplnění priorit a cílů MAP. 

• Od 06/2021 probíhal sběr aktivit škol (Google dotazník) → zpracováno do Strategické části MAP. 

• Tyto aktivity byly zpracovány pod jednotlivé priority a cíle MAP. 



 

 

Členové PSF byli v této části distančního jednání dotazováni právě na neinvestiční aktivity MAP a jejich 

zdroje financování. A pokud by k nim měli nějaké doplnění nebo připomínky, měli je uvést do Google 

dotazníku. 

Pouze vedoucí PSF měl poznámku, že by uvítal souhrn předpokládaných nákladů uvedených aktivit                               

v jednotlivých prioritách pro posouzení reálnosti záměrů za území.  

Členové PSF k Neinvestičním aktivitám neměli žádné připomínky a doporučili je předložit Řídícímu výboru 

ke schválení. 

 

 4. Třetí evaluační zpráva MAP II 

Odborná manažerka členy PSF ve své prezentaci dále informovala o 3. evaluační zprávě projektu MAP II, 

která hodnotí třetí rok projektu k 31. 8. 2021 (od 1. 5. 2020). Jejím obsahem je kontrola odvedené práce, 

porovnání s projektovou fichí, a také vydefinování činností, které zbývají do konce projektu. 

Nejdůležitějšími závěry 3. evaluační zprávy je, že druhá pandemie covidu cíle projektu neovlivnila, a to 

zejména díky včasné reakci realizačního týmu MAP II na epidemiologickou situaci v ČR. Nejrozsáhlejší změny 

proběhly v rámci implementační aktivity 4.3, kdy některé zájmové kroužky byly doplněny o formu letních 

setkání / příměstských táborů tak, aby došlo k dočerpání hodinových sazeb zapojených osob. A dalším 

důležitým závěrem je sdělení, co vše zbývá realizovat do konce projektu MAP II. Kromě práce v KA2 

(dokončení cyklu akčního plánování) momentálně chybí k dokončení: jednorázové aktivity (14x) a provedení 

závěrečné evaluace jednotlivých aktivit (vč. rozvojového potenciálu) vč. ukončení činnosti v aktivitách, kde 

ještě činnost nebyla ukončena – 4.1, 4.4, 4.5.  

K tomuto bodu jednání byli členové PSF dotazováni, zda mají ke 3. evaluační zprávě nějaké připomínky: 

Členové PSF ke Třetí evaluační zprávě neměli žádné připomínky a doporučili ji předložit Řídícímu výboru 

ke schválení. 

 

Na závěr dotazníku byla členům PSF položena otázka, zda evidují některé otevřené finanční výzvy, které 

mohou být přínosné pro naše školy z území, a pokud ano, o které konkrétní výzvy se jedná: 

Členové PSF bohužel neuvedli žádnou otevřenou finanční výzvu. 

 

Příští jednání Pracovní skupiny pro financování proběhne distančně od 6. – 13. 12.2021 s možností 

připojení přes ZOOM dne 13. 12. 2021 od 15:00 hod. (dobrovolné). 

 
 
Zapsala: Mgr. Věra Stožická 


