
 

 

Zápis z jednání Pracovní skupiny 

pro financování v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum konání:   2. února 2022, 15:30 – 17:00 hod. 

Forma konání:           on-line prostřednictvím platformy ZOOM;  

    dále 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) 

  Bc. Magdalena Navrátilová (Městský úřad Letohrad) 

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

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

 

Omluvena:  Bc. Romana Fabiánová (MŠ Moravská Králíky)  

 Mgr. Roman Pospíšil (ZŠ Nádražní Žamberk) 

 

Jednání PSF v termínu 02.02.2022 se po dohodě členů uskutečnilo on-line formou prostřednictvím 

platformy ZOOM. 

Odborná manažerka rozeslala všem členům 01. 02. 2022 e-mail, jehož součástí byl odkaz na on-line jednání 

prostřednictvím platformy ZOOM, v rámci on-line jednání PSF pak zveřejnila odkaz pro evaluaci v chatu. 

On-line jednání bylo zahájeno v 15:30 hod. Nejprve odborná manažerka seznámila členy PSF s programem 

jednání: 

1. Informace z projektu MAP II, informace z projektu MAP III 

2. Strategický rámec 

3. Výstupy z minulého jednání PSF 

4. Akční plán (03/2022-08/2023) 

5. Konzultační proces 

6. Implementační část MAP II – finanční zdroje aktivit 

7. Evaluace projektu MAP II 



 

 

 

 

 
 
 

1. Informace z projektu MAP II, informace z projektu MAP III 

Členové pracovních skupin 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 

pracovních skupin vč. PSF proběhne ještě v dubnu 2022).  

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

v tuto chvíli se nachází ve fázi před vydáním Právního aktu) – MAP III bude bez implementačních 

aktivit, obsahem bude pouze strategické plánování. Na příštím setkání PSF budou členové 

podepisovat nové DPP pro projekt MAP III. 

➢ 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 odborná manažerka upozornila na nejbližší připravované jednorázové aktivity (Ukázková 

hodina Čtenářské lekce u žáků na 2. stupni ZŠ – 22.02.2022 a Ukázková hodina Práce s žákem se 

speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ Jablonné nad Orlicí – 11.03.2022). 

➢ Členové pracovních skupin byli rovněž 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. Strategický rámec 

➢ Nová aktualizace Strategického rámce (2021–2027), na verzi 2.0, proběhne až v rámci projektu                    

MAP III s tím, že pro konec sběru nových investičních záměrů přes elektronický dotazník je stanoven 

termín: 15. 4. 2022. 

➢ Originál podepsaného formuláře pak bude nutné doručit (osobně nebo poštou) na adresu MAS 

ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, Žamberk, a to nejpozději do 29.04.2022. 

➢ Strategický rámec (2021–2027), verze 2.0, bude schvalován v rámci ŘV, který bude probíhat na 

začátku června 2022 (MAP III). 

3. Výstupy z minulého jednání PSF 

Odborná manažerka si upřesňovala informace z minulého jednání – zejména kontakty na Místní lídry 

v území a konkrétní finanční podporu pro školy ze strany zřizovatelů (Žamberk/Letohrad): 

➢ Místní lídři v území MAP:  

Eva Hlaváčková (Letohrad) – knihovnice v penzi, ale stále je aktivní a dochází např do Domu 

s pečovatelskou službou Letohrad nebo do knihovny, má velký přehled – paní Navrátilová předala 

e-mailový kontakt odborné manažerce;  

Jana Kalousová – pracuje sice v knihovně v Ústí nad Orlicí, ale bydlí v Letohradu, tzn. bude ji možné 

přidat do Místních lídrů za území ŽA_KR. 

➢ Zdroje financování: 

Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka – konkrétní finanční podpora pro školy (vytipované školy jsou 

podporovány místními firmami), není to odkaz na otevřené výzvy, ale ponecháme ho 

v neinvestičních aktivitách: Isolit Bravo podporuje kroužky v Jablonném n/O, OEZ podporuje 

kroužek robotiky v ZŠ U Dvora Letohrad, Bühler… 

konkrétní finanční podpora pro školy – města Letohrad a Žamberk – většinou jsou to předem určené 

peníze od zřizovatele přímo alokované pro jednotlivé školy v daném městě (další zdroj, který má 

školám pomoci). 

 

4. Akční plán (03/2022-08/2023) 

➢ Součástí AP je Sborník neinvestičních aktivit škol (aktivit škol a aktivit spolupráce) s konkrétním 

časovým určením. 

➢ Aktivity podle Akčního plánu budou realizovány v období: 1.3.2022 až do 31.8.2023. Některé 

aktivity z něj jsou detailněji rozpracovány v navazující Implementační části MAP. 



 

 

➢ Žádný ze členů Pracovní skupiny pro financování neměl k AP připomínky nebo doplnění, členové 

jej doporučili ke schválení členům ŘV. 

5. Konzultační proces 

V termínu 27. 1. – 3. 2. 2022 probíhal na území SO ORP Žamberk a Králíky konzultační proces. V jeho rámci 

byly schvalovány aktualizované dokumenty: Akční plán a Evaluační část MAP.  

K Akčnímu plánu jsme v rámci konzultačního procesu obdrželi 1 připomínku, kterou jsme vypořádali formou 

vysvětlení prostřednictvím e-mailu. Evaluační část MAP byla bez připomínek. 

6. Implementační část MAP II – finanční zdroje aktivit 

Některé aktivity Akčního plánu jsou detailněji rozpracované v rámci Implementační části: 

1. aktivity definované PS (budoucí implementační aktivity) 

2. stávající implementační aktivity s rozvojovým potenciálem (teď byly 4 roky realizovány v rámci MAP 

II) 

3. vzdělávací aktivity realizované v rámci MAP III 

4. aktivita projektové fiche 

V rámci tohoto jednání definovala PSF finanční zdroje u aktivit z bodu 1.: 

➢ Aktivita Klokanův kufr – z vlastních zdrojů, z MŠMT, SRPDŠ 

➢ Aktivita „Klub bez klíče“ (poskytnutí bezpečného prostoru dětem pro trávení volného času – např. 

Cesta pro rodinu Žamberk) – dotace z OPZ (nyní), MŠMT (podpora doučování dětí – reakce na 

pandemii COVID a distanční výuku), MAS 

➢ Aktivita Žákovské parlamenty (Červená Voda, Jablonné n/O a ZŠ U Dvora Letohrad) – Nadace Via 

➢ Aktivita Soubor školení, při kterém se pedagogové zapojených škol seznámí s různými pomůckami 

– prezentace pomůcek od dalších zkušených pedagogů (příp. lektorů / prodejců / firem současně). 

Součástí mohou být praktické ukázky pomůcek v praxi a sdílení zkušeností. – z vlastních zdrojů, 

sponzor/místní – regionální firma, rodiče, podpora od (úspěšných) absolventů, fond SRDPŠ, 

zapsané spolky při školách, Šablony 

➢ Aktivita Podpora a rozvoj čtenářských dílen zapojených škol jako zájmového vzdělávání. Zapojení 

knihoven a rodičů. Součástí – vzdělávání pedagogů v této oblasti a společné sdílení zkušeností 

zapojených škol. Podpora a rozvoj dalších dílen, které se budou soustředit na rozvoj matematických 

a jazykových gramotností. – z vlastních zdrojů, zřizovatel 

➢  Aktivita Realizace zájmového kroužku, který bude zaměřen na polytechnické vzdělávání                          

s důrazem na praktickou výuku – zapojení místních podnikatelů. – Konsorcium zaměstnavatelů 



 

 

➢ Aktivita Kariérové poradenství COMDI pro 8. třídy – vlastní zdroje, Úřady práce – diagnostika pro 

vycházející žáky 

➢ Aktivita Sociální rozvoj pro pedagogy (pro zapojené školy by byly připravené klíčové aktivity, které 

by se soustředily na oblast osobnostně sociálního rozvoje a psychohygieny – psycholog, mentoring 

a koučing, sdílení a neformální setkávání (venkovní aktivity, team buiding v přírodě) atd. – vlastní 

zdroje, fond FKSP. 

 

7. Evaluace projektu MAP 

Na závěr jednání PSF byli členové požádáni o vyplnění evaluačního dotazníku k projektu MAP II. Tento 

dotazník si klade za cíl zhodnotit čtvrtý rok fungování PSF v rámci projektu MAP II. Vzhledem k tomu, že 

jednání probíhalo on-line, byli členové PSF osloveni s žádostí o vyplnění evaluačního dotazníku 

prostřednictvím odkazu na dotazník na Google disku, který byl zveřejněn v chatu/diskuzi. 

Nepřítomní členové PSF budou vyzváni k vyplnění dotazníku na Google disku e-mailem. 

On-line jednání bylo odbornou manažerkou ukončeno v 17:00 hod. 

 

Příští jednání Pracovní skupiny pro financování proběhne 4. dubna 2022, od 15:00 hod.,  

v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s., Žamberk. 

 

 
Zapsala: Mgr. Věra Stožická 

 


