
 

 

Zápis z jednání Pracovní skupiny  

pro financování v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum konání:   06. 12. – 13. 12. 2021  

Forma konání:           distančně, prostřednictvím e-mailové komunikace a sdíleného dokumentu na Google 

                                     disku  

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

  Mgr. Petra Pospíšilová (Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí) 

  Bc. Magdalena Navrátilová (Městský úřad Letohrad) 

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

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

 

Omluveni:  Mgr. Roman Pospíšil (ZŠ Nádražní Žamberk) 

 Bc. Romana Fabiánová (MŠ Moravská Králíky) 

 

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci a zároveň k tomu, že se členové Pracovní skupiny                             

pro financování neshodli na termínu jednání, jehož by se mohli všichni zúčastnit, se jednání PSF v SO ORP 

Žamberk a Králíky uskutečnilo distanční formou prostřednictvím e-mailové komunikace a sdíleného 

dokumentu na Google disku.  

 



 

 

Dále bylo členům PSF nabídnuto (dobrovolné) on-line setkání k tomuto distančnímu jednání, které bylo 

naplánované na 13.12.2021 od 15:00 hod. Členové PSF však této možnosti nevyužili. 

Odborná manažerka rozeslala všem členům 06.12.2021 e-mail, jehož součástí byla prezentace k jednání PSF 

se zadáním práce, kterou měli členové PSF zpracovat formou sdíleného dokumentu na Google disku. 

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

• Informace z projektu MAP II  

• Zdroje financování – aktualizace, doplnění (práce ve sdíleném dokumentu) 

• Místní lídři – aktualizace, doplnění (práce ve sdíleném dokumentu) 

 
 

 1. Informace z projektu MAP II 

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

➢ Projekt se momentálně nachází ve fázi přípravy Implementační části MAP – Akčního plánu a 

Finálního dokumentu MAP II. 

➢ Jedná se o závěrečnou fázi projektu MAP II. Ukončení projektu bude k datu 30. 04. 2022 (setkání 

PSF proběhne ještě v termínech: únor 2022 a duben 2022).  

➢ Na MAP II pak naváže projekt MAP III, a to od 01. 05. 2022 – MAP III bude bez implementačních 

aktivit, jeho obsahem bude pouze strategické plánování – tato podoba MAP III již byla schválena 

řídícím orgánem. 



 

 

➢ 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. 

 

Dále byli členové PSF pozváni na Závěrečnou konferenci – Veletrh úspěchů škol s podporou MAP II: 

termín konání pro SO ORP Žamberk a Králíky je 15. 02. 2022, od 14:00 do 17:00 hod., v Divišově divadle v 

Žamberku. 

 
2. Zdroje financování – aktualizace, doplnění (práce ve sdíleném dokumentu) – pracovní část 

V pracovní části týkající se zdrojů financování si měli členové PSF prostudovat webovou stránku: 

https://www.maporlicko.cz/odkazy, kde je uveden přehled zdrojů financování – aktuální výzvy, různé 

dotační programy, granty a výzvy, v jejichž rámci lze žádat o finanční podporu na různé aktivity. Poté měli 

za úkol uvést do sdíleného dokumentu na Google disku, jaké finanční zdroje nebo informace na webu chybí 

a s jakými konkrétními programy/výzvami/granty mají přímou zkušenost (a jakou):   

➢ členům PSF chyběly na webu grantové programy obcí (Žamberk, Letohrad), spolupráce 

s Konsorciem zaměstnavatelů Orlicka a obecně spolupráce se zaměstnavateli podporujícími 

technické vzdělávání. 

➢ členové PSF mají zkušenosti s různými programy/výzvami/granty, např.: OPVK, ROP, MAS 

(prostřednictvím MAS rovněž PRV a IROP), Pardubický kraj, Město Letohrad, KONZUM a 

Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka. Zkušenosti s nimi jsou pozitivní, členové PSF si je chválí, 

podpora škol v technickém vzdělávání má i hmatatelné výsledky, o čemž svědčí i nárůst počtu žáků 

na technické obory na PSŠ Letohrad. 

 

3. Místní lídři – aktualizace, doplnění (práce ve sdíleném dokumentu) – pracovní část 

Výstupem práce odborných pracovních skupin (PS ČG, PS MG a PS RP) jsou tzv. místní lídři – odborníci                

v daných oblastech (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a rovné příležitosti). Každé území má 

své místní lídry (Žamberk a Králíky, i Ústí nad Orlicí a Česká Třebová), na něž se jejich ostatní kolegové                  

z území mohou obrátit o radu a pomoc.  

V pracovní části týkající se místních lídrů opět členové PSF obdrželi odkaz na webovou stránku MAP 

s místními lídry: https://www.maporlicko.cz/inspirace-pro-vas/mistni-lidri a měli za úkol aktualizovat jejich 

seznam. 

 

https://www.maporlicko.cz/odkazy
https://www.maporlicko.cz/inspirace-pro-vas/mistni-lidri


 

 

V návrzích členů PSF zazněla tato jména: 

➢ PhDr. Jana Kalousková – ředitelka Městské knihovny Ústí nad Orlicí (lídr pro čtenářskou gramotnost) 

➢ PhDr. Eva Hlaváčková – bývalá knihovnice, Letohrad (lídr pro čtenářskou gramotnost) 

 

 

Na závěr sdíleného dokumentu byli členové PSF vyzváni, aby si sami stanovili termín příštího setkání PSF: 

 

Příští jednání Pracovní skupiny pro financování proběhne 2. února 2022, od 15:00 hod. v zasedací 

místnosti MAS ORLICKO, z.s., Žamberk. 

 
 
Zapsala: Mgr. Věra Stožická 


