
 

 

Zápis z jednání Řídící pracovní skupiny MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II 

Datum a čas konání:  9. 10. 2019 od 16:00 do 17:30 hodin 

Místo konání:   Obecní úřad České 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) 

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

Mgr. Soňa Applová (Obec České Libchavy) 

Mgr. Adéla Bednářová (MAS ORLICKO, z.s.) 

Bc. Lucie Osuská (MAS ORLICKO, z.s.) 

Omluveni:   Bc. Andrea Tenenková, DiS. (Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště) 

 

Mgr. Bednářová zahájila jednání Řídící pracovní skupiny v 16:00 hodin a poděkovala paní Mgr. Applové 

za poskytnutí prostor na Obecním úřadě v Českých Libchavách 

Program jednání: 

1. Vypořádání připomínek k dokumentům, které byly v komunikačním procesu: 

a. Analytická část 

b. Východiska pro strategickou část – problémové oblasti, priority, SWOT-3 analýzy 

c. Strategický rámec MAP 

2. 1. evaluační zpráva projektu MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II 

3. Prodloužení ročního akčního plánu na školní rok 2018/2019 

4. Příprava strategické části dokumentu MAP (zpracování neinvestičních aktivit) 

1.) Vypořádání připomínek k dokumentům, které byly v komunikačním procesu 

Mgr. Bednářová připomněla přítomným, o co se jednalo ve veřejném připomínkovacím řízení a shrnula 

došlé připomínky. 

o K aktualizované verzi Strategického rámce přišly dvě připomínky, první byla pouze formálního 

charakteru a druhá se týkala aktualizace starších záměrů, kdy pan ředitel doplnil, v jaké fázi 

realizace se záměry nacházejí. Obě připomínky byly zapracovány do Strategického rámce MAP. 

o K ostatním dokumentům žádné připomínky nepřišly. 

 

2.) 1. evaluační zpráva projektu MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II 

o Členové ŘPS obdrželi evaluační zprávu v tištěné podobě. 



 

 

o Mgr. Bednářová představila evaluační zprávu a vysvětlila k čemu slouží a jak vznikala. 

o ŘPS doporučuje evaluační zprávu ke schválení ŘV. 

3.) Prodloužení ročního akčního plánu na školní rok 2018/2019 

ŘPS zhodnotila stávající roční akční plán, doplnila ho přílohou s aktivitami ze Šablon II – rozšíření 

platnosti akčního plánu na školní rok 2019/2020. Pro školní rok 2020/2021 bude zpracován nový akční 

plán. 

4.) Příprava strategické části dokumentu MAP (zpracování neinvestičních aktivit) 

o V posledním bodě jednání členové ŘPS provedli revizi dlouhodobých opatření k naplňování cílů 

SR MAP. 

o Členové ŘPS navrhli tyto změny dlouhodobých opatření: 

➢ 1.2.1 – Došlo k významnému posunu, asistent bude sdílený nejen pro žáka, ale pro 

žáky. 

➢ 1.2.3 – nová formulace: společné vzdělávání pro pedagogy spolupracující s asistenty 

pedagoga/školními asistenty/chůvami (na všech úrovních). 

➢ 1.2.5 – „speciální psycholog“ změnit na „speciální pedagog“; rozšířit větu v rámci více 

škol. 

➢ 2.2.3 – Pedagogům vyhovuje možnost, pokud lektoři přijedou přímo k nim do školy. 

Často mají pedagogové špatné zkušenosti s nekvalitními lektory, ale několik členů ŘPS 

vyzdvihlo přínos MAPu – pořádají se semináře, které jsou přínosné, potřebné, a navíc 

i zdarma. 

➢ 2.3.4 – Tento bod doplnit o slovní spojení „a školních zahrad“. 

➢ 3.1.4 – doplnit formulaci (např. volnočasové kroužky). 

➢ 3.2.3 – I v rámci kariérového poradenství 

➢ 4.2.1 – doplnit formu e-learningu 

➢ 4.3.1 – Doplnit o „stínování pedagogických pracovníků, např. na Slovensku“ 

➢ 5.1.3 – Doplnit i vzdělávání nepedagogických pracovníků (např. kuchařky atp.) 

➢ 5.2.3 – Upravit formulaci na „škol i školských zařízení“ 

 

Náměty na další práci 

➢ Lektorka Táňa Brodská se zaměřuje mimo jiné také na komunikaci s rodiči. 

➢ Lektorka Soňa Křížová – pořádá 8h semináře na téma: Spolupráce pedagoga a asistenta 

pedagoga. 

➢ Tip na tandemovou výuku? Nikdo neví o nikom z okolí, ale skvěle se tandemová výuka 

praktikuje na Gymnáziu v Praze „na Zatlance“. 

➢ Pro základní školy jsou velmi přínosné akce jako např. Noc vědců (pořádá HK i Pardubice). 

➢ Zapojení škol do tvorby informačních materiálů (od obcí, firem). 

 

 

 



 

 

 

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

 

Příští jednání ŘPS se uskuteční 12. prosince 2019 od 16:15 hodin v Mateřské škole Ústí nad Orlicí, 

Pod Lesem. 

 

 

 

Zapsala: Bc. Lucie Osuská 


