
 

 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro financování MAP II 
v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum konání:   04.04.2022; 15:00 – 16:00 hod. 

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

Přítomni:   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.)  

Michaela Boková (MAS ORLICKO, z.s.) 

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

 

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

   Bc. Romana Fabiánová (MŠ Moravská Králíky)  

 

Odborná manažerka, Mgr. Veronika Šimková, přivítala všechny přítomné a v 15:00 hodin zahájila poslední 

jednání Pracovní skupiny pro financování v rámci projektu MAP II. Jelikož se jednalo o poslední, závěrečné, 

jednání, konalo se společně s dalšími odbornými skupinami s tím, že členové skupiny pracovali v bodě 3 

samostatně.  

Odborná manažerka členům v úvodu jednání poděkovala za odvedenou práci pro projekt MAP II, za 

vzájemnou spolupráci i za čas, který věnovali projektu MAP II. Poté je seznámila s programem jednání: 

 

Program jednání: 

1. Finální dokument MAP II 

2. Výstupy a výsledky evaluace projektu 

3. Konzultační proces 

4. Shrnutí projektu MAP II, vč. implementačních aktivit 

5. Plán práce na další období, podpis nových DPP 

 

1. Finální dokument MAP II 

Odborná manažerka představila členům pracovních skupin projednávaný dokument s názvem Finální 

dokument MAP II.  Jedná se o výstupový strategický dokument, je to výsledek akčního plánování. Tento 



 

 

dokument byl vytvořen v rámci projektu MAP II už podruhé jako završení 2. cyklu akčního plánování (Finální 

dokument MAP II z 1. cyklu akčního plánování byl schvalován v dubnu 2020). 

Tento dokument zahrnuje části: Řízení procesu MAP (administrativně-technické zajištění projektu, 

konzultační proces projektu), Analytickou část MAP (tj. analýzu území a problémové oblasti), Strategickou 

část MAP (tzn. priority a cíle MAP, Strategický rámec MAP, neinvestiční aktivity a Akční plán) a Implementační 

část MAP (aktivity „do šuplíku“). Všechny části byly postupně tvořeny v pracovních skupinách a schvalovány 

Řídícím výborem. 

Členové PSF neměli k Finálnímu dokumentu MAP II, verze 2.0, žádné připomínky a doporučili jej předložit 

ke schválení Řídícímu výboru na jeho dubnovém jednání formou per rollam (19. – 26.04.2022). 

2. Výstupy a výsledky evaluace projektu 

Společně s pozvánkou na jednání nechala odborná manažerka zaslat členům pracovních skupin 2 evaluační 

výstupy: 

✓ Závěrečnou Sebehodnotící zprávu MAP II 

✓ Závěrečnou evaluační zprávu 

Na jednání pracovních skupin prošla se členy oba výše uvedené dokumenty s tím, že jim přiblížila to 

nejpodstatnější z obou: 

Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP – soubor otázek nám zadává řídící orgán, zpráva je více v obecné 

rovině.  

Závěrečná evaluační zpráva – nemá pevně stanovenou formu zpracování, jedná se o interní evaluaci, která si 

klade za cíl celkové zhodnocení jednotlivých aktivit – dodržení projektových závazků (případné ŽoZ), naplnění 

indikátorů a definovaných cílů. 

Dále odborná manažerka seznámila členy pracovních skupin s nejdůležitějšími výsledky evaluace: 

➢ Požadavky projektové fiche byly naplněny. 

 

➢ ŽoZ o změnu byly malého charakteru – nejčastěji změna formy realizace aktivit (on-line nebo 

distanční formou namísto formy prezenční), nejvíce ovlivněna aktivita 4.3 (zájmové kroužky) 

➢ Nedošlo ke krácení (např. snížení počtu) vzdělávacích aktivit 

➢ Cíle JSOU naplněny, velmi pěkné zpětné vazby z implementačních aktivit (primárně aktivit 4.1 – 

Klokanovy kufry, 4.2 – kariérové poradenství COMDI) 



 

 

➢ Definované problémy: problémy v důsledku pandemie Covid, zčásti aktivita 4.6 

➢ Úskalí v náplni práce PSF: příliš velká frekvence setkávání (nadbytečné, stačilo by 2x ročně) 

➢ Některá doporučení od členů PS – budeme se snažit reagovat v rámci MAP III (např. možnost 

distančního připojení) 

Členové PSF neměli k oběma předloženým evaluačním výstupům žádné připomínky a doporučili oba 

dokumenty předložit ke schválení Řídícímu výboru na jeho dubnovém jednání formou per rollam                                         

(19. – 26.04.2022). 

3. Konzultační proces 

Odborná manažerka informovala členy PSF o konzultačním procesu, který probíhal v termínu 28.03.2022 – 

04.04.2022. V jeho průběhu se mohli všichni relevantní aktéři i nejširší veřejnost vyjádřit k těmto 

dokumentům: 

• Finální dokument MAP II – celý dokument 

• Finální dokument MAP II – část A. Řízení procesu MAP, verze 4.0 

Informace o probíhajícím konzultačním procesu byla rozeslána e-mailem relevantním aktérům, pro veřejnost 

pak byla zveřejněna na webových stránkách projektu a na Facebooku (vč. odkazu na oba dokumenty). 

V rámci konzultačního procesu jsme neobdrželi žádnou připomínku, a to ani od zapojených subjektů a 

relevantních aktérů, ani ze strany veřejnosti. 

 

4. Shrnutí projektu MAP II, vč. implementačních aktivit 

Celkem v projektu MAP II probíhalo 9 implementačních aktivit – v jejich rámci bylo splněno vše, co jsme si 

předsevzali, a to i navzdory covidové pandemii a nutnosti zavést distanční výuku. MAP II dokázal reagovat na 

vzniklou situaci jak v rámci implementační aktivity Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností 

(workshopy a webináře, které se týkaly zvládnutí práce v různých platformách a aplikacích), tak i 

implementační aktivitou Sdíleného ICT odborníka. Všichni, kteří byli zapojeni do implementačních aktivit, si 

skokově zvýšili své kompetence v ICT oblasti, za což jim odborná manažerka poděkovala. 

Celý projekt probíhal po dobu 4 let, zapojeno bylo 46 škol, celkem proběhly dva cykly místního akčního 

plánování (výsledkem je 2x Finální dokument MAP II) a proběhlo 8 aktualizací Strategického rámce. Pracovní 

skupiny se sešly 16x a členům bylo proplaceno více než 900 hodin odvedené práce, bez nichž by výstupové 

strategické dokumenty nemohly vzniknout. 

Odborná manažerka upozornila členy PSF, že navzdory blížícímu se ukončení projektu MAP II stále probíhá 

sběr investičních záměrů prostřednictvím on-line formuláře (Google dotazníku), a to až do 15. dubna 2022. 

Originály formulářů s investičními záměry podepsanými zřizovatelem a statutárním zástupcem je nutné 

doručit na MAS ORLICKO, z.s., do 29. dubna 2022. 

 



 

 

5. Plán práce na další období, podpis nových DPP 

Projekt MAP II bude ukončen ke 30. 04. 2022. Bezprostředně na něj bude navazovat projekt MAP III, který 

potrvá 19 měsíců (tj. od 01.05.2022 do 30.11.2023). 

Odbornou manažerkou pro území Žamberska a Králicka bude Michaela Boková, hlavní manažerkou projektu 

MAP III pak Ing. Pavlína Pitrmucová (stávající odborná manažerka pro území Ústí nad Orlicí a Česká Třebová). 

Hlavní obsahovou náplní projektu MAP III bude strategické plánování, práce v pracovních skupinách a 

příprava navazujícího projektu MAP IV. Každá pracovní skupina bude mít svého vedoucího, pracovní skupiny 

se budou scházet 4x ročně (PS ČG, MG a RP společně, PSF samostatně). Jediná změna, o níž informovala 

odborná manažerka členy PSF, se týká Řídící pracovní skupiny, která v MAP III nebude figurovat vůbec.  

V rámci této části jednání podepsali přítomní členové PSF nové Dohody o provedení práce pro projekt MAP 

III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Příští jednání Pracovní skupiny pro financování proběhne v rámci projektu MAP III 

19. května 2022, od 15:00 hod., v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. v Žamberku. 
 
 
 

Zapsala: Mgr. Věra Stožická 


