
 

 

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

Datum a čas konání:  15. 10. 2020 od 17:00 do 18:30 hodin 

Místo konání:   Obecní úřad České Libchavy  

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

Mgr. Soňa Applová (Obec České Libchavy) 

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

Alžběta Macková (MAS ORLICKO, z.s.) 

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

 

Omluveny:   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) 

 

Odborná manažerka přivítala všechny přítomné a zahájila jednání v 17:00 hod. Nejprve představila 

program jednání, který byl následující: 

1. Strategický rámec MAP, aktualizace, připomínky; 

2. Výstupy Evaluace; 

3. Současná situace, projekt MAP. 
 

1. Strategický rámec MAP, aktualizace, připomínky 

➢ Odborná manažerka seznámila přítomné s novými projektovými záměry, které byly při 

podzimní aktualizaci Strategického rámce (verze 9.0) zařazeny do tohoto dokumentu. Jednalo 

se o 7 nových záměrů od 4 subjektů. 

➢ Dále členy Řídící pracovní skupiny informovala o připomínkách ke Strategickému rámci, které 

byly spíše administrativního charakteru (vyznačení již zrealizovaných záměrů do nové verze 

Strategického rámce, změna e-mailové adresy u ZŠ v Ústí n/O, Školní ul.).  
 

2. Výstupy Evaluace 

➢ Odborná manažerka informovala členy Řídící pracovní skupiny o tom, že byly vytvořeny 

následující dokumenty: Evaluační zpráva a Sebehodnotící zpráva. Členové pracovní skupiny 

dostali oba dokumenty ve vytištěné podobě a měli čas i prostor si je sami pročíst a vznést příp. 

dotazy/náměty/připomínky. 

➢ Odborná manažerka poté znovu stručně shrnula jejich obsah s tím, že oba dokumenty budou 

předloženy ke schválení Řídícímu výboru, a to na jeho zasedání 27. 10.2020.  

➢ K oběma dokumentům neměli členové Řídící pracovní skupiny žádné připomínky. 



 

 

3. Současná situace, projekt MAP 

➢ Následně odborná manažerka představila členům pracovní skupiny aktivity, které jsou 

naplánované do konce kalendářního roku s tím, že vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu, 

uzavření škol (vyjma MŠ) a situaci týkající se epidemie COVID-19 nemusí dojít k jejich realizaci. 

Některé naplánované akce by se tak odkládaly i opakovaně. 

➢ Členové pracovní skupiny pak společně hledali odpovědi na otázky: 

• Co v tuto chvíli může projekt MAP II nabídnout školám, aby účelně reagoval na aktuální 

situaci a potřeby škol v době COVID?  

• Jaké konkrétní aktivity může projekt MAP II realizovat v souvislosti s využitím volných 

prostředků tak, aby reagoval na aktuální situaci ve školství? 

• Má projekt MAP II přenést své vzdělávací aktivity (pokud to daná aktivita dovolí) do 

on-line prostředí? 

Navrhované možnosti vzešlé z diskuze:  

• pořádání webinářů 

• sdílený ICT odborník – výpomoc s IT technikou pro rodiče žáků 

• vytvoření přehledných návodů/manuálů k aplikacím (Microsoft Teams, Zoom, Google 

Classroom) ve verzi pro PC, ale i pro chytré telefony – pro rodiče a žáky 

• pořízení licencí na výukové aplikace zaměřené na konkrétní předměty 

• kariérní poradenství ve spolupráci s PPP 

• workshop na využívání interaktivní tabule v MŠ – školení pro pedagogy 

• workshop na Triády 

• přednáška pro rodiče předškoláků před vstupem na ZŠ 

Odborná manažerka na závěr poděkovala všem členům za účast a náměty a ukončila jednání Řídící 

pracovní skupiny v 18:30 hodin. 

 

 



 

 

Příští jednání Řídící pracovní skupiny proběhne v lednu/únoru 2021 

(konkrétní termín ještě bude upřesněn). 

 

Zapsala: Mgr. Věra Stožická 


