
 

 

 

 

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

 

Datum a čas konání:  18. 02. 2020 od 15:00 do 17:00 hodin 

 

Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna, Ústí nad Orlicí  

 

Přítomni:   Mgr. Miroslava Kroulíková (Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská) 

Mgr. Soňa Applová (Obec České Libchavy) 

Mgr. Veronika Vaňousová (Základní škola a mateřská škola Libchavy) 

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

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

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

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

Host:    PhDr. Petra Novotná (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

Omluveni:   Bc. Iva Vávrová (Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem) 

 

Mgr. Bednářová zahájila jednání Řídící pracovní skupiny v 15:00 hodin a seznámila členy Řídící pracovní 

skupiny s programem jednání. 

 

Program jednání: 

1. Aktuální seznam místních lídrů; 

2. Náměty na možné stáže; 

3. Příprava konkrétních aktivit spolupráce; 

4. Diskuze. 

 

 

 



 

 

1. Aktuální seznam místních lídrů 

Mgr. Bednářová seznámila členy ŘPS s těmi, kteří souhlasili se zveřejněním na webu v seznamu 

místních lídrů. Seznam byl vytvořen na lednovém setkání pracovních skupin (PS pro čtenářskou 

gramotnost a PS pro matematickou gramotnost). Seznam odpovídá definici místních lídrů tak, jak je 

dána metodickou příručkou tvorby MAP a jak místního lídra vydefinovala Řídící pracovní skupina. Až 

do dubnového jednání Řídícího výboru lze seznam ještě doplňovat nebo aktualizovat.

Čtenářská gramotnost:  

• Iva Vávrová 

• Andrea Hůlková 

• Eva Adamcová 

• Petra Štanclová 

Matematická gramotnost:  

• Andrea Tenenková 

• Martin Tomik 

• Martin Falta 

• Petra Štanclová 

 

Mimo program jednání upozornila Mgr. Bednářová na Aktuální výzvy na webu MAP ORLICKO. MAS 

ORLICKO bude vyhlašovat výzvu z Programu rozvoje venkova (tzv. článek 20), ze kterého lze realizovat 

rekonstrukci mateřských a základních škol. Do 18.03.2020 lze podávat žádosti. Zapojení do výzvy je 

podmíněno tím, aby měl žadatel uveden svůj záměr ve Strategickém rámci. Pokud tuto podmínku 

splňuje, lze v rámci této výzvy podpořit např. zahrady pro MŠ apod. 

 

2. Náměty na možné stáže pro učitele: 

Mgr. Bednářová informovala členy ŘPS o tom, že jsou v implementačních projektech naplánované 

stáže, které je třeba splnit – pro učitele se má uspořádat 5 stáží, z toho 2 musí být zaměřené výhradně 

pro MŠ, ostatní 3 pro ZŠ nebo MŠ. Členové ŘPS dostali za úkol, aby navrhli/doporučili konkrétní 

školky/školy, kam by stálo za to se podívat. Z tohoto úkolu vzešly následující návrhy: 

• ZŠ a MŠ Úprkova, Hradec Králové (tandemová výuka na ZŠ, integrované děti, ekoškola) 

• Ekocentrum Podhoubí – Ekoškolka Rozárka, Praha 7 

• ZŠ Jablonné nad Orlicí – CEDU, žákovské parlamenty 

• Lesní školka Letohrad 

• MŠ Náchod  

• MŠ Havlíčkův Brod, Prokopa Holého – Začít spolu 

• ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec – Začít spolu 

• MŠ při FN Motol, Praha 

• ZŠ Na Rovině, Chrudim 

• ZŠ Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou  

• ŠKOLAMYŠL, Litomyšl 

• ZŠ Horka nad Mor. – Montessori napůl s běžnou ZŠ (obdobně to mají v Jamném n/O) 

• Waldorf škola, Brno 

•  ZŠ a MŠ Na Beránku, Praha 12 



 

 

3. Příprava konkrétních aktivit spolupráce 

Po ŘPS 2019 v prosinci a po setkání PS v lednu 2020 vznikla mentální mapa „Podpora čtenářské 

gramotnosti u dětí a žáků do 15 let“. Vzhledem k tomu, že v blízké době lze dosáhnout na výzvu 

s názvem Malý LEADER, bylo by zapotřebí v jeho rámci podat projekt zaměřený na aktivitu spolupráce, 

na kterou bude možné navázat měkkými aktivitami (není žádoucí jen čistě investiční věc). Projekt 

bude 12. března 2020 předložen ke schválení Radě a 19. března 2020 bude na setkání PS sdělen členům 

výsledek. 

Mgr. Bednářová seznámila členy ŘPS s podmínkami vyhlašované výzvy a dále se členové ŘPS věnovali 
přípravě projektu zaměřeného právě na podporu čtenářské gramotnosti: 
 
Příprava projektu 

• Název projektu:  

Podpora čtenářské gramotnosti na území MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. 

• Cíl projektu: 

Podpora čtenářské gramotnosti na základě aktivit spolupráce. 

• Aktivity, které lze hradit z Malého LEADERA: 

nábytek – stůl, židle, vaky, houpací křeslo, dataprojektor, plátno, tabule, čtečky, digitální pomůcky 

• Navazující měkké aktivity (1 nebo více aktivit): 

škola + knihovna 
mezistupňová spolupráce škol 
škola + rodiče/prarodiče 
škola + spolky 
škola + odborník 
škola + knihkupectví/nakladatelství 
škola + družina 
škola + kroužek 
 

• Náklady na 1 školu: 30 tisíc Kč 

• Odhad zájmu mezi školami: 5 škol/obcí 

• Počet setkání: 4 + 1 

 

Dále měla Mgr. Bednářová pro členy ŘPS připravený další úkol, a to vytvoření mentální mapy 

potenciálního projektu na téma Neformální propojování dětí a žáků, které vzniklo při sběru aktivit 

v rámci cíle 1.3 (Rozvoj dětské, žákovské a rodičovské tolerance vůči dětem a žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami, podpora a rozvoj dětí a žáků s SVP (podpora a rozvoj nadaných dětí a žáků)). 



 

 

Návrhy členů ŘPS: 
- příměstský tábor 
- pobytový tábor                                                                                     i jako víkendovka 
- příměšťák s přespáním, pokud dítě bude chtít 
- I mimo školu je zábava 
- kroužek typu „skaut“/„pionýr“ – motivace dětí se SVP 
- pravidelné obecní aktivity (závisí na aktivním spolku) – pálení čarodějnic, karneval, vítání jara, 
masopust, lampiónový průvod, … 
- podpora spolků pro práci s dětmi (závisí na aktivních lidech) 
- komunity – setkání s určitým cílem 
- podpora komunitních center/mateřských center 
- podpora nízkoprahových center (NZDM) 
- veřejné akce škol 
- farnosti 
 
4. Diskuze 

 

Mgr. Bednářová poděkovala všem přítomným a ukončila jednání v 17:00 hodin. 

 

Příští jednání ŘPS se uskuteční v 16. dubna 2020, od 16:30, na ZŠ a MŠ Libchavy. 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Stožická 


