
 

 

Zápis ze společného jednání Pracovních skupin (PS ČG, PS MG a PS RP) 

MAP III v SO ORP Žamberk a Králíky 

Datum konání:   12.05.2022; 15:00 – 16:30 hod. 

Forma jednání: kombinovaná (prezenčně a zároveň on-line) 

Místo konání:  zasedací místnost MAS ORLICKO, z. s., Žamberk a on-line, platforma ZOOM 

Přítomny prezenčně: Mgr. Bc. Hana Pavlíčková (ZŠ Letohrad, U Dvora) – PS ČG 

Mgr. Bc. Eliška Vacková (ZŠ a MŠ Písečná) – PS ČG  

Mgr. Jitka Moskvová (Gymnázium Žamberk) – PS ČG  

Mgr. Veronika Peteráčová (Lesní MŠ Letokvítek Letohrad) – PS MG  

Mgr. Věra Říčařová (Střední škola a základní škola Žamberk) – PS MG  

Bc. Lenka Ševčíková (Obec Klášterec nad Orlicí) – PS RP 

Lucie Malá (Cesta pro rodinu z.ú.) – PS RP  

 

Přítomni on-line:  Mgr. Iva Nesvadbová (Speciální ZŠ Králíky) – PS ČG  

PhDr. Simona Mikysková (ZŠ Jablonné nad Orlicí) – PS MG 

   Mgr. Miroslav Beran (ZŠ a MŠ Červená Voda) – PS MG  

 

   Michaela Boková (MAS ORLICKO, z.s.) 

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

 

Omluveni:    Bc. Iva Pražáková (MŠ Čtyřlístek Žamberk) – PS ČG 

Mgr. Yvona Franková (Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí) – PS MG  

Mgr. Markéta Sychrová (PPP Ústí nad Orlicí) – PS RP  

Mgr. Vendula Hovorková Hebrová (Gymnázium Žamberk) – PS RP 

Mgr. Dagmar Ducháčková (Městský úřad Žamberk) – PS RP  

 

Odborná manažerka, Michaela Boková, přivítala všechny přítomné a v 15:00 hodin zahájila první společné 

jednání všech pracovních skupin (PS ČG, PS MG a PS RP) v rámci projektu MAP III. Jednání probíhalo 

kombinovanou formou – část členů se tohoto jednání účastnila prezenčně v zasedací místnosti MAS ORLICKO, 

z.s., část členů se k jednání připojila on-line prostřednictvím platformy ZOOM. 



 

 

Odborná manažerka nejprve seznámila členy pracovních skupin s programem celého jednání: 
 

Program jednání: 

1. Ustanovení pracovních skupin 

2. Představení projektu a úlohy PS 

3. Výstupy projektu MAP II (evaluace, zprávy k problematice žáků z Ukrajiny) 

4. Strategický rámec, vypořádání připomínek 

 

Následně představila členům pracovních skupin Realizační tým MAP III – hlavní manažerku, Ing. Pavlínu 

Pitrmucovou; sebe (Michaelu Bokovou) – tj. odbornou manažerku pro SO ORP Žamberk a Králíky a 

administrativní pracovnici, Mgr. Věru Stožickou. 

 

1. Ustavení pracovních skupin 

Dále odborná manažerka představila členy jednotlivých pracovních skupin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členy pracovních skupin rovněž informovala o čtvrté pracovní skupině, která se schází samostatně, a to                          

o Pracovní skupině pro financování a jejím složení. 

Každá pracovní skupina má svého vedoucího – je v tabulce uveden vždy na 1. místě v rámci dané pracovní 

skupiny. 

 

Závěr/výstup: Na tomto jednání došlo k ustavení 3 odborných pracovních skupin, a to Pracovní skupiny 

pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka, Pracovní skupiny pro rozvoj 

matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka a Pracovní skupiny pro rovné příležitosti. 

Složení jednotlivých odborných pracovních skupin je uvedeno výše. 

 

 

 

 



 

 

2. Představení projektu a úkoly PS 

Nový projekt MAP III potrvá 19 měsíců (tj. od 01.05.2022 do 30.11.2023). Hlavní obsahovou náplní projektu 

MAP III bude strategické plánování, práce v pracovních skupinách a příprava navazujícího projektu MAP IV.  

Jednání pracovních skupin by za celý projekt MAP III měla proběhnout celkem 6x (nejbližší předběžné termíny 

do konce roku 2022: 9/2022 a 11/2022). Skupiny se mohou scházet společně (PS ČG, PS MG a PS RP) nebo 

každá samostatně – dle potřeby, lze se scházet prezenční formou, on-line formou (příp. formou distančního 

zadání práce) nebo kombinovanou formou (prezenčně a souběžně on-line).  

Jednou z naplánovaných činností je aktualizace seznamu identifikovaných místních lídrů (seznam uveřejněný 

na webu pochází z původního projektu MAP II), dále mají všechny 3 pracovní skupiny před sebou přípravu 

otevřených setkání pro všechny subjekty - 3 setkání za každou PS, celkem 9 setkání/projekt MAP III. Pracovní 

skupiny se budou rovněž zabývat akčním plánováním – aktualizací analytické části (zejm. zpracováním a 

projednáním dalších aktualizovaných/nových analytických vstupů, revizí analytické části včetně SWOT3 

analýz,…), aktualizací strategické  části (priority a cíle MAP, Strategický rámec a jeho připomínkování atd.) a 

aktualizací implementační části. 

Členové pracovních skupin byli na tomto místě jednání vyzváni k tomu, aby zasílali své případné 

návrhy/tipy/témata/lektory na otevřená setkání buď přímo odborné manažerce nebo do kanceláře MAP. 
 

Dále jim byl zadán průběžný úkol (trvající až do zářijového jednání PS), a to aktualizace/revize analytické 

části MAP (zejm. SWOT-3 analýzy problémových oblastí – silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby). 

Členové pracovních skupin ji budou nejen číst, ale i připomínkovat a schvalovat. Oblasti byly definovány 

už v MAP II. Při revizi by měli členové pracovních skupin zohlednit hlavně to, že ve školkách a školách 

nastanou nové skutečnosti (výuka dětí cizinců, změna rámcových programů,…). Je tedy zapotřebí rozmyslet 

si, co by bylo v území vhodné realizovat, a promítnout to do SWOT-3 analýzy.  

Práce byla zadána formou sdíleného dokumentu umístěného na Google disk – členové mají průběžně 

vpisovat své nápady, příp. mohou reagovat na již zapsané. PROSÍME NIC ZE SOUBORU NEMAZAT!!!                    

V září by pak na společném jednání pracovních skupin měli členové pracovních skupin připravený „základ“, 

vše zapsané by s odbornou manažerkou zkonzultovali, příp. doplnili a zfinalizovali. 

Odkaz: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YeAmz_mo5MGQIhrXtqGM6uJbVjotx-VR  

 

Závěr/výstup: Členové odborných pracovních skupin byli seznámeni s projektem MAP III a vzali na vědomí 

jeho průběh. Otevřená setkání a jejich obsahová náplň budou jedním z témat příštího jednání odborných 

pracovních skupin (22.09.2022). Členům odborných pracovních skupin byl zadán průběžný úkol 

aktualizovat/revidovat analytickou část MAP (zejména SWOT-3 analýzy). 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YeAmz_mo5MGQIhrXtqGM6uJbVjotx-VR


 

 

3. Výstupy projektu MAP II (evaluace, zprávy k problematice žáků z Ukrajiny) 

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

výstupy: 

✓ Závěrečnou Sebehodnotící zprávu MAP II – soubor otázek nám zadává řídící orgán, zpráva je 

více v obecné rovině. 

✓ Závěrečnou evaluační zprávu – 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. 

Z evaluace vyplynula organizační připomínka, že by bylo přínosné umožnit členům PS vedle prezenčního 

setkávání (které je vhodné zejména pro tvůrčí práci v případě měkkých dovedností) i kombinované setkávání 

(kdo nemůže přijít prezenčně – zdravotní důvody, náročnější přejezd ze zaměstnání do Žamberka, atd. – , 

může se připojit on-line), v případě PSF lze realizovat i výlučně on-line setkávání (projednávají a schvalují se 

zde formálnější záležitosti). Dále byla v rámci evaluace řešena i docházka v pracovních skupinách, a příp. 

navýšení počtu členů v nich. 

Do analytických vstupů bude promítnuto, že se pracovní skupiny těmito tématy zabývaly. 

V době COVIDu byla v obou územích identifikována potřeba ICT odborníka – u tohoto projektu z evaluace 

vyplynulo, že školy nedokázaly samy řídit/využívat, objednávat/čerpat konkrétní jeho služby a domlouvat se 

s ním.  

Dále evaluace obsahovala rozvojové potenciály, které vznikly na základě implementačních projektů – 

zhodnocovaly, zda by takový projekt mohl dále pokračovat nebo se rozvíjet. Odborná manažerka přiblížila 

informace o rozvojovém potenciálu u implementačních projektů: Klokanovy kufry, COMDI, Otevřená škola – 

klíčová aktivita Žákovské parlamenty. 

Na konci projektu MAP II jsme podpořili subjekty, které se staraly o větší počty dětí a žáků uprchlíků z Ukrajiny 

– máme z toho Výstupové zprávy, které obsahují jak statistické údaje, tak i údaje, které se budou v průběhu 

času měnit. Mgr. Peteráčová se podělila o zkušenosti z této aktivity. 

Z Výstupových zpráv jsme získali užitečnou zpětnou vazbu – máme identifikované problémy, se kterými se 

školy potýkaly, dále školy identifikovaly zdroje, které odborná manažerka projde zároveň 

s oficiálními webovými stránkami s nabídkami pomoci Ukrajině, a případně je zveřejníme na našem webu  

jako doplnění.  

S tématem budou pracovní skupiny ještě dále pracovat – pokud by k tomuto tématu chtěla některá 

z pracovních skupin uspořádat otevřené setkání, má určitě možnost. Objevují se různé dvoj- a vícejazyčné 

aplikace (Včelka), téma je velmi živé, nikdo neumí odhadnout, kolik jich tu po prázdninách zůstane, kolik 



 

 

z nich bude „bezprizorních“, protože se nikam nevejdou, možnosti další podpory ze strany státu zatím 

neznáme. 

Není vyloučena další podpora ze strany MAP (z paušálu) – muselo by to mít formu strategického plánování 

(tj. sběr dat/mapování terénu/výstupové zprávy), nikoli formu implementační aktivity. Měla by to ještě 

schválit Pracovní skupina pro financování, ale pokud bychom na začátku školního roku identifikovali potřebu 

podpořit subjekty, které se starají o děti/žáky uprchlíků, a vymysleli způsob, jak dodržet formu danou 

projektem MAP III, lze toto realizovat. 

 

Závěr/výstup: Členové odborných pracovních skupin projednali výstupy závěrečné evaluace z předchozího 

projektu MAP II a vzali na vědomí, že evaluační zprávy budou součástí podkladů pro aktualizaci analytické 

části MAP III. 

 
 

4. Strategický rámec, vypořádání připomínek 

Odborná manažerka informovala členy pracovních skupin o tom, že právě probíhá aktualizace Strategického 

rámce MAP, který je sborníkem investičních záměrů škol, školských zařízení a organizací věnujících se práci s 

dětmi a žáky do 15 let.  

Pravděpodobně v červnu bude vyhlášena nová výzva IROP – při žádosti do IROP prokazuje žadatel, že má svůj 

investiční záměr uveden ve schváleném Strategickém rámci MAP – tzn. že je způsobilý žádat o dotaci (je to 

formální náležitost žádosti). 

Sběr investičních záměrů probíhal prostřednictvím on-line formuláře (Google dotazníku) do 15. dubna 2022. 

Originály formulářů s investičními záměry podepsané zřizovatelem a statutárním zástupcem bylo nutné 

doručit na MAS ORLICKO, z.s., do 29. dubna 2022. Celkem bylo sebráno 13 záměrů pro území SO ORP 

Žamberk a Králíky (z toho 1 záměr je společný pro MŠ i ZŠ – Písečná). 

V současné době probíhá připomínkovací řízení (09. – 16.05.2022) a následně bude Strategický rámec MAP 

zaktualizován na verzi 2.0 a předložen Řídícímu výboru MAP III ke schválení, a to na jeho zasedání dne 

07.06.2022. Dosud nám byly doručeny 2 připomínky administrativního charakteru (Mistrovice, Nekoř) – bude 

provedena oprava ve Strategickém rámci před tím, než jej postoupíme Řídícímu výboru ke schválení. Další 

připomínku vzneslo město Letohrad – žádají o doplnění zpracovávaného investičního záměru týkajícího se 

zvýšení kapacity předškolního zařízení MŠ Taušlova. Aktuální stav je takový, že Letohrad musí uzavřít Dohodu 

o využitelnosti investice v území s dalšími subjekty (zřizovatelé ostatních MŠ v Letohradě musejí schválit, že 

se záměrem souhlasí – neznamená to však pro ně žádný závazek). Pokud Dohodu doloží, záměr bude rovněž                         

do Strategického rámce doplněn před tím, než jej bude schvalovat Řídící výbor. 

 



 

 

Pokud do 16. 05. 2022 dorazí ještě nějaké další připomínky, budou vypořádány v Pracovní skupině                                 

pro financování (19.05.2022). 

Členové pracovních skupin souhlasili se zapracováním všech (prozatím) došlých připomínek                                           

do Strategického rámce před tím, než bude předložen ke schválení Řídícímu výboru. 

Další aktualizace Strategického rámce pak bude probíhat na podzim 2022 s tím, že aktualizaci na verzi 3.0 

bude schvalovat Řídící výbor na svém prosincovém jednání. 

Odborná manažerka požádala členy pracovních skupin v souvislosti se Strategickým rámcem o součinnost – 

pokud dorazí nová výzva ke sběru investičních záměrů a budou vědět o novém řediteli, nebo o sousední škole, 

kde by chtěli realizovat opravu/úpravu/rekonstrukci, aby jim předali informaci, že na tuto naši výzvu týkající 

se sběru nových investičních záměrů musejí zareagovat a prostřednictvím formuláře na Google disku podat 

své záměry. Více informací s aktuálními daty je uvedeno na webu MAP: 

https://www.maporlicko.cz/dokumenty/dokumenty-zambersko-a-kralicko/investicni-priority  

 

Dále se členové pracovních skupin také zabývali aktualizací textové části Strategického rámce. Odborná 

manažerka upozornila členy, že v původním Strategickém rámci byla jiná tabulka s opatřeními a došlo ke 

změnám ve vazbách. V původní tabulce byla 3 povinná opatření, nyní byla navýšena a máme 4 povinná 

opatření, přibyla tam podpora pedagogických, didaktických a manažerských dovedností ve vzdělávání. 

Priority a cíle však zůstaly beze změny. 

 

Závěr/výstup: Členové odborných pracovních skupin se zabývali aktualizací textové části Strategického 

rámce, verze 2.0, byli seznámeni s průběhem sběru investičních záměrů a s probíhajícím připomínkovacím 

řízením. Souhlasili se způsobem vypořádání došlých připomínek z připomínkovacího řízení, vzali na vědomí 

termín příštího sběru investičních záměrů a doporučili předložit Strategický rámec, verze 2.0, ke schválení 

Řídícímu výboru. 

 

https://www.maporlicko.cz/dokumenty/dokumenty-zambersko-a-kralicko/investicni-priority


 

 

 

 

 

 

Příští společné jednání Pracovních skupin proběhne:  
22. září 2022, od 15:30 hod. na Základní škole Jablonné nad Orlicí. 

 
 
Zapsala: Mgr. Věra Stožická 


