Zápis z jednání Řídící pracovní skupiny MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II
Datum a čas konání:

28. 05. 2019, od 16:00 do 17:30 hodin

Místo konání:

Základní škola a mateřská škola Libchavy

Přítomni:

Mgr. Miroslava Kroulíková (Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská)
Bc. Iva Vávrová (Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem)
Mgr. Veronika Vaňousová (Základní škola a mateřská škola Libchavy)
Bc. Andrea Tenenková, DiS. (Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště)
Mgr. Soňa Applová (Obec České Libchavy)
Mgr. Adéla Bednářová (MAS ORLICKO, z.s.)
Bc. Lucie Osuská (MAS ORLICKO, z.s.)

Omluveni:

Mgr. Ludmila Zapletalová (Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí)

Mgr. Bednářová zahájila jednání Řídící pracovní skupiny v 16:00 hodin a poděkovala paní Mgr. Veronice
Vaňousové za poskytnutí prostor na ZŠ a MŠ Libchavy.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

revize priorit a cílů Strategického rámce MAP (priorita 4-7)
zpráva k průběžnému vyhodnocení naplňování ročního akčního plánu projektu MAP I
způsob zpracování revize SWOT-3 analýz
diskuze

1.) revize priorit a cílů Strategického rámce MAP (priorita 4-7)
Na základě diskuze se ŘPS dohodla takto:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Cíl 4.1 bude předložen PS k přepracování
Cíl 4.2 zůstává ve stávajícím znění
Cíl 4.3 bude předložen PS k přepracování
Cíl 5.1 zůstává ve stávajícím znění
Cíl 5.2 OM navrhne novou formulaci v části „Odůvodnění cíle“ a upravené předloží PS k diskuzi.
Cíl 5.3 OM navrhne novou formulaci v části „Odůvodnění cíle“ a upravené předloží PS k diskuzi.
Cíle 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1 i 7.2 zůstávají ve stávajícím znění

2.) zpráva k průběžnému vyhodnocení naplňování ročního akčního plánu projektu MAP I
➢ Mgr. Bednářová představila členům ŘPS tento dokument, který bude následně zveřejněn k
veřejnému připomínkovacímu řízení.

➢ Členové ŘPS nemají k tomuto dokumentu připomínky a pokud by se objevila nějaká zásadní
připomínka z terénu, členové ŘPS ji odsouhlasí elektronicky.
3.) způsob zpracování revize SWOT-3 analýz
➢ Mgr. Bednářová zveřejní SWOT analýzy na GoogleDisku a členové se k jednotlivým bodům
budou moci vyjadřovat.

Úkoly
•
•

OM – připraví odůvodnění cíle 5.2 a 5.3, zveřejní k připomínkování naplňování ročního akčního
plánu projektu MAP I, popř. vyřeší došlé připomínky, připraví SWOT-3 analýzy k revizi
členové PS – zpracování revize SWOT-3 analýz

Náměty na další práci
➢ Krajská hospodářská komora pravidelně pořádá ve spolupráci se SŠ pro děti „Přehlídku
strojírenských firem“, bylo by dobré zjistit více informací, popř. navázat spolupráci.
https://khkpce.cz/clanek.php?id=85
➢ Na rozšířený web dát i nějaký harmonogram plánovaných výzev a kdy probíhají pravidelné
výzvy. (Škoda, BeSiP, ČEZ, …)
➢ Existuje placená služba (cca 2500,-Kč/rok), která vyhledává požadované výzvy. Tuto službu by
si mohl platit zřizovatel, nebo někdo podobný a předávat informace všem školám.

Mgr. Bednářová poděkovala všem přítomným a ukončila jednání v 17:30 hodin.

Příští jednání ŘPS se uskuteční ve druhé polovině září 2019, o přesném termínu a místě konání
budou členové ŘPS informováni e-mailem. Druhé jednání ŘPS ve školním roce 2019/2020 je
předběžně naplánováno na 9. října 2019 na obecním úřadě v Českých Libchavách.

Zapsala: Bc. Lucie Osuská

