
 

 

 

Zápis z distančního jednání Řídící pracovní skupiny 

Datum konání: 12. – 16. dubna 2021 

Forma konání: distančně, prostřednictvím e-mailové komunikace a dotazníků na Google disku 

Do distančního jednání se zapojily tyto osoby: 

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) 

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

Alžběta Macková (MAS ORLICKO, z.s.) 

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

 

Omluvena: 

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

 

Z důvodu trvající nepříznivé epidemiologické situace na území ČR se jednání Řídící pracovní skupiny                         

v SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová uskutečnilo distanční formou prostřednictvím e-mailové 

komunikace a dotazníků na Google disku. 

Administrativní pracovnice rozeslala v souladu s pokyny odborné manažerky všem členům ŘPS                          

12. 04. 2021 e-mail, jehož přílohami byl Strategický rámec (verze 10.0), Agregovaný Popis potřeb škol 

a mapy absorpční kapacity území MAS ORLICKO, z.s. týkající se základních a mateřských škol v ORP Ústí 

nad Orlicí a Česká Třebová.  

Program jednání ŘPS: 

1. Strategický rámec MAP (verze 10.0) 

2. Agregovaný Popis potřeb škol 

3. Evaluace projektu MAP II – vyplnění evaluačního dotazníku 

 

 



 

 

 

 

1. Strategický rámec MAP (verze 10.0) 

• Strategický rámec MAP je sborník investičních projektových záměrů škol, školských zařízení a 

organizací věnujících se práci s dětmi a žáky do 15 let. Sběr investičních záměrů                                         

do Strategického rámce MAP probíhal v SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová od 15.02.2021 

do 19.03.2021.  

• Nová verze Strategického rámce MAP obsahuje celkem 21 nových záměrů od 8 subjektů. 

Převážně se jedná o záměry spadající pod prioritu č. 6, která cílí na rozvoj, podporu a 

modernizaci infrastruktury školy. 

• Od 06.04.2021 do 13.04.2021 probíhal v SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová konzultační 

proces (připomínkování) – ke Strategickému rámci MAP (verze 10.0) jsme z území neobdrželi 

žádnou připomínku. 

• Verze 10.0 bude předložena Řídícímu výboru ke schválení dne 27.04.2021, účinnost pak poběží                          

od 03.05.2021. 

• Další aktualizace Strategického rámce proběhne na podzim 2021. V návaznosti na nové 

programové období bude všem subjektům z území doporučeno dodat všechny záměry do 

Strategického rámce právě v rámci další aktualizace. 

• Členové ŘPS obdrželi v příloze e-mailu jako další podklad k jednání mapy absorpční kapacity 

území MAS ORLICKO, z.s. týkající se základních a mateřských škol v ORP Ústí nad Orlicí a Česká 

Třebová, které vycházejí ze Strategického rámce MAP (verze 10.0). 

 



 

 

V první části Google dotazníku se členové ŘPS vyjadřovali k následujícím otázkám týkajícím se 

dokumentu Strategický rámec MAP (verze 10.0): 
 

➢ Strategický rámec MAP, verze 10.0 - pokud máte k němu nějaké připomínky, prosím, napište 

je sem. (SR = sborník investičních potřeb) 

Ke Strategickému rámci (verze 10.0) neměli členové ŘPS žádné připomínky. 
 

➢ Nově přidané záměry jsou ve Strategickém rámci MAP označeny žlutě, pokud pro některé                 

z nich máte návrh financování, napište ho sem. 

Jedinými uvedenými návrhy, které u této otázky ze strany členů ŘPS zazněly, byly spíše návrhy, čemu 

by se projekt MAP II mohl věnovat (viz otázka níže): na stránkách MAP zveřejňovat aktuální možnosti 

zdrojů – dotačních, firemní podpory, … Pořádat workshopy nebo informační schůzky zaměřené na 

využití těchto zdrojů, případně navedení vedoucích pracovníků na to, jak tyto zdroje vyhledávat. 
 

➢ Doporučujete Strategický rámec MAP, verze 10.0 ke schválení Řídícímu výboru MAP? 

Členové ŘPS doporučili Strategický rámec MAP, verze 10.0 ke schválení Řídícímu výboru MAP. 

 

 

2. Agregovaný Popis potřeb škol 

• Popisy potřeb škol byly vytvořeny v průběhu podzimu se všemi školami z území, a to formou 

společné schůzky odborné manažerky s ředitelem dané školy, příp. s kontaktní osobou                      

(v některých školách proběhlo toto jednání distančně/on-line) – forma jednání byla vždy 

přizpůsobena epidemické situaci v dané škole. 

• Po schůzce s konkrétní školou došlo vždy k aktualizaci již vytvořeného Popisu potřeb školy, 

který vznikl před dvěma lety. A z jednotlivých Popisů potřeb byl vytvořen jeden společný výstup 

– Agregovaný Popis potřeb škol.  

• Potřeby škol byly zjišťovány v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, ale i v dalších 

oblastech. 

• Školy v rámci Popisu potřeb hodnotily, v jakých oblastech jsou dobré a úspěšné, v čem se 

mohou ještě více zlepšit, a také v čem potřebují pomoc se zlepšit – zjištěné informace slouží 

jako podklad pro analýzu MAP II. 

• Dokument „Agregovaný Popis potřeb škol“ byl zaslán členům ŘPS jako podklad k prostudování 

a k vyplnění dotazníku. 

 

Ve druhé části Google dotazníku se členové PSF vyjadřovali k následujícím otázkám týkajícím se 

dokumentu Agregovaný Popis potřeb škol: 

➢ Vaše poznámky k dokumentu. Případné doplnění. 



 

 

Členové ŘPS k obsahové stránce dokumentu zásadní poznámky neměli. Dokument podle nich 

odpovídá zjištěným poznatkům z území a obsahuje všeobecné informace. Žádná případná doplnění 

nebyla uvedena. 

➢ Jaké zjištěné informace byly pro Vás standardní (nepřekvapily Vás)? 

Jako standardní a nepřekvapující byly členy ŘPS označeny zejména obecné informace, které zjistily, co 

v daných MŠ a ZŠ běžně funguje: rozvoj a podpora gramotností v MŠ a ZŠ (čtenářské kluby; spolupráce 

s knihovnami, olympiády český jazyk/matematika; kluby deskových/logických her, logopedičtí 

preventisté, zapojení do akcí – např. Celé Česko čte dětem; apod.); možnosti vzdělávání ze Šablon I, II; 

DVVP; adaptační programy před nástupem do MŠ; třídy v MŠ pro děti s vadou řeči; školní poradenská 

pracoviště; zlepšování spolupráce AP a vyučujících; samostatná tvorba pracovních listů učitelkami 

pomocí digitálních technologií. Jako standardní a nepřekvapující byly ale bohužel uvedeny také 

informace o nedostatku finančních prostředků a personálu.  

➢ Jaké zjištěné informace a proč byly pro Vás překvapivé? 

Členy ŘPS nejvíce překvapily informace o situaci ZUŠ a spec. ZŠ, které bohužel bývají neoprávněně 

"bokem"; dále některé názvy projektů/akcí, do kterých jsou MŠ zapojeny; že mají některé školy malý 

fond knih; také že jsou stále ještě v tak vysoké míře zapotřebí moderní technologie pro rozvoj čtenářské 

i matematické gramotnosti a rovněž nutnost vytváření pracovních listů prostřednictvím programů 

výpočetní techniky.  

A stejně jako byla informace o nedostatku finančních prostředků v předchozí otázce pro část členů ŘPS 

nepřekvapující a standardní, část členů ji naopak označila jako překvapivou. Potenciál vidí jednak u 

zřizovatelů, ale především ve spolupráci s místní komunitou, s odborníky, kteří mají ke komunitě vztah, 

s rodiči, případně k tomu využít Šablony. Tímto způsobem by bylo možné obnovit některé pomůcky, 

knihovnu apod. – nebylo by to tak finančně náročné, navíc by k tomu měli všichni lepší vztah a bylo by 

to smysluplné. 

➢ Co považujete ze zjištěných informací za nejdůležitější? Jakým konkrétním zjištěním se může 

projekt MAP II věnovat? 

Mezi návrhy, čemu se může projekt MAP II věnovat, zaznělo ze strany členů ŘPS: Projekt MAP II by měl 

vyjít ze zjištěných potřeb, v čem potřebují MŠ a ZŠ nejvíc pomoci – tj. může se i nadále věnovat 

jednotlivým oblastem, kde bude hledat vhodná řešení/možnosti řešení/získávání financí k realizaci. 

Měl by se věnovat podpoře pro školy a zřizovatele při získávání finančních prostředků na finančně 

náročné a nutné investice do rekonstrukcí a modernizací školních budov; potřebě zajištění personálu 



 

 

pro nově zakoupené/nainstalované IT technologie (opravy, aktualizace softwaru, vzdělávání a 

motivace pedagogů, aby používali IT technologie) - možnost většího zapojení rodičů a komunity; 

hledání možností podpory pro žáky ohrožené školním neúspěchem v rámci distanční výuky (on-line 

doučování); finanční a personální podpoře, aby byla realizovatelná možnost snížení počtu žáků ve třídě, 

příp. aby mohla probíhat tandemová výuka; a vzdělávání pedagogů v individualizaci výuky na ZŠ. 

➢ Z popisů potřeb vyplývá, že pro většinu škol jsou prioritní potřeby spadající mimo základní 

gramotnosti (čtenářskou a matematickou). Například v případě MŠ to jsou investice a školní 

zahrady (EVVO), u ZŠ jsou to investice, ICT. Okomentujte toto zjištění a zkuste definovat 

příčiny této skutečnosti. 

Co se týče komentářů a definování příčin k výše uvedené otázce, uváděli členové ŘPS následující – 

citujeme jednotlivé odpovědi: 

• Dlouhodobě bývá školství, a tedy i školní budovy, zahrady a hřiště, jejich vybavení a 

modernizace tématem regionální politiky před komunálními volbami – bohužel po volbách 

jsou priority přesunuty do jiných oblastí a vedení škol nezíská dostatečnou oporu zřizovatelů 

pro investice. 

• Myslím, že je to tím, že se mění trendy – MŠ chtějí, aby byly zahrady víceúčelové (tzn. nejen 

herní prvky, ale právě prvky pro rozvoj EVVO), ZŠ s ohledem na okolnosti jsou nuceny pracovat 

zejména s ICT a ze situace vyplývá více konkrétních investic a rozvoje v této oblasti, které 

budou pro školu a vzdělávání užitečné (dříve tyto technologie nepotřebovali, jelikož je                             

v prezenční výuce ani nepoužívali). 

• Protože gramotnosti jsou automaticky náplní činností v MŠ a je na ně kladen větší důraz. Když 

vybavuji knihovnu, pomůcky mám jako prioritní, jsou důležité pro budoucí vstup do ZŠ. EVVO 

a ICT tolik nespěchá. Proto finanční prostředky na tyto oblast jsou na druhé koleji. Zahrada a 

IT vybavení jsou také náročnější finančně.  

• Investice do IT a školní zahrady jsou závislé na financích. Vždy se hledá možnost vhodného 

financování různých projektů. A jedná se o úkol trvalý. 

• Investice do IT souvisejí s nutností realizovat distanční výuku, nákup techniky vyžaduje údržbu 

apod. – přenesení výuky ven je trend (za mě správný); je k tomu však potřeba uzpůsobit 

prostředí… 
 

➢ Konkrétně definujte příčiny, proč školy další aktivity pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

nezařazují (aktivity mimo knihovnu a čtenářský klub)? 



 

 

Co se týče definování příčin k výše uvedené otázce, uváděli členové ŘPS následující – citujeme 

jednotlivé odpovědi: 

• Děti ztrácejí zájem o četbu jako takovou – je třeba posunout rozvoj čtenářské gramotnosti                   

do jiných, nových aktivit, vymýšlet nové způsoby a formy rozvoje ČG, pro jejich realizaci je 

třeba využívat moderní technologie a modernizovat školní knihovny a zázemí škol celkově. 

• MŠ se rozvoj gramotností prolínají, tedy z mého pohledu se těžko hodnotí tím, že napíšete 

konkrétní aktivitu (např. čtení se seniory), ale je třeba brát v potaz celý vzdělávací proces a 

program a koncept školního vzdělávání. Také jsou důležité konkrétní vzdělávací metody, které 

prolínají práci s dětmi a využívají se v různých situacích (na toto je nejlepší další vzdělávání 

pedagogů – literatura, dobré semináře, příklady dobré praxe...). V ZŠ je to zřejmě tím, že mají 

hodiny konkrétně věnované rozvoji různých gramotností, kde pedagog využívá různorodé ped. 

metody a projekty – knihovna, čtenářský klub apod. je aktivita navíc.... Těchto aktivit však 

nesmí být příliš ani v MŠ ani v ZŠ, moc akcí výuce škodí, musí být vyvážené, hlavní je dle mého 

"pohoda" kolektivu, je třeba si uvědomit, že zajišťování těchto aktivit zasahuje do běžného 

chodu – méně je někdy více. 

• Protože tyto gramotnosti jsou pro školy prioritní a mají je více "ošéfované", mají jich dost, jsou 

pro ně automatické. U EVVO tomu tak není. 

• Potřeby škol jsou saturovány ... – aktuálně cca rok trvající distanční výuka neověřuje čtenářské 

dovednosti, porozumění apod. (jenže naopak pokud si to nepřečtou a neporozumí – nepracují). 
 

➢ V případě potřeb v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti školy (ZŠ i MŠ) definují jako 

potřebu primárně investice (např. do pomůcek, daleko méně do vzdělávání pedagogů). 

Okomentujte prosím toto zjištění a konkrétně definujte příčiny takového stavu. 

Většina členů ŘPS se shodla, že co se týče vzdělávání pedagogů, lze ho financovat ze Šablon, takže jeho 

zajištění není tak složité; rovněž nabídka DVPP je velká (a právě zde se často pedagogové seznamují 

s novými technologiemi, pomůckami a možnostmi jejich využití ve výuce), co však pedagogům někdy 

chybí, je čas na (sebe)vzdělávání. Pomůcky a moderní technologie jsou naproti tomu hrazeny buď                  

ze zdrojů zřizovatele (zde je však většinou prioritizováno financování chodu budov a zajištění provozu 

škol, takže na samotné pomůcky pak příliš mnoho financí nezbývá) nebo z dotací, což je pro změnu 

náročnější vyhledat, zajistit, domluvit, administrovat… 

U MŠ, které jsou v jedné společné organizaci se ZŠ vidí jiný problém – není zde jasně přidělený rozpočet 

a ředitel/ka tak nemá možnost naplánovat si rozvoj a investice dle svého uvážení.  

 

 



 

 

 

 

 

➢ U žádné ze škol nebylo při popisu potřeb zjištěno, že by měla problémy s výukou finanční 

gramotnosti, přijde Vám, že je toto téma na Základních školách probráno dostatečně?                       

Je tomuto tématu věnována dostatečná pozornost? 

Část členů ŘPS odpověděla, že finanční gramotnosti na MŠ/ZŠ věnují velkou pozornost, část členů 

nemá se ZŠ a příp. vyššími stupni žádnou zkušenost a jen v jednom případě byla odpověď negativní 

s tím, že v RVP/ŠVP toto téma není zakotveno (např. jako násobilka nebo mocniny). 

➢ Většina škol dále uvedla, že na škole probíhá dostatečná práce s nadanými a talentovanými 

dětmi, především skrze účast na soutěžích a individuální prací. Přijde Vám toto řešení 

dostatečné? 

Rozvoj nadání a talentu by podle členů ŘPS by bylo možné podpořit mnohem více, než tomu je 

v současné době. Podpořila by jej např. možnost individuálních hodin (např. při tandemové výuce), 

případně hodin absolvovaných ve vyšším ročníku (v daném předmětu), příležitost by zde byla i                       

pro realizaci projektových aktivit např. s odborníky z vysoké školy nebo firem. Problém však členové 

ŘPS vidí v personálním zajištění. Při počtu dětí ve třídách, počtu dětí, které potřebují pomoci, a 

personálním stavem ve školách je však práce s nadanými a talentovanými dětmi zajišťována na svém 

maximu. Dále zde členové ŘPS poukázali na to, že ještě méně se pracuje s dětmi, které jsou sice 

nadané, ale jsou „jiné“. 

 
3. Evaluace projektu MAP II – vyplnění evaluačního dotazníku 

V průběhu dubna 2021 probíhá každoroční evaluace projektu MAP II.  Členové Řídící pracovní skupiny 

byli v rámci dotazníku na Google disku požádáni, aby vyplnili evaluační dotazník na tomto odkazu: 

https://forms.gle/dmrcftn8g4BSEWvq7.   

 

Příští jednání Řídící pracovní skupiny proběhne v květnu 2021 
(termín a místo budou upřesněny). 

 
Zapsala: Mgr. Věra Stožická 

https://forms.gle/dmrcftn8g4BSEWvq7

