
 

 

Zápis z jednání Řídící pracovní skupiny  

MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II 
 

Prezenční forma jednání: 

Datum konání: 20. října 2021, od 16:30 do 17:30 hod. 

Místo konání: Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 

Přítomny:  Mgr. Veronika Vaňousová (ZŠ a MŠ Libchavy)  

 Mgr. Soňa Applová (Obec České Libchavy)  

 

Ing. Pavlína Pitrmucová (MAS ORLICKO, z.s.) 

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

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

 

Omluveny:   Bc. Andrea Tenenková, DiS. (MŠ Česká Třebová, U Koupaliště)  

Bc. Iva Vávrová (MŠ Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290)  

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

Mgr. Miroslava Kroulíková (ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská)  

 

Distanční forma jednání1: 

Datum konání: 20. října 2021 – 26. října 2021 

Forma konání: e-mailová komunikace s odbornou manažerkou 

Zúčastnily se:   Bc. Andrea Tenenková, DiS. (MŠ Česká Třebová, U Koupaliště)  

Bc. Iva Vávrová (MŠ Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290)  

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

 

 
1 Vzhledem k nízké prezenční účasti na jednání ŘPS (a k nutnosti schválit důležité dokumenty pro jednání Řídícího 
výboru) byla nepřítomným členům ŘPS nabídnuta alternativa v podobě distanční práce – 20.10.2021 po skončení 
jednání ŘPS jim rozeslala odborná manažerka e-mail s podklady: prezentaci k jednání ŘPS, nový Strategický rámec 
(2021 – 2027), verzi 1.0, a 3. evaluační zprávu. V termínu od 20.10.2021 do 26.10.2021 měli nepřítomní členové 
možnost si zaslané dokumenty projít a vyjádřit se k nim e-mailovou formou. 



 

 

Odborná manažerka zahájila prezenční jednání v 16:30 hodin.  

V úvodu jednání seznámila členy Řídící pracovní skupiny s programem jednání. 

Program jednání: 

➢ Prodloužení Akčního plánu 

➢ Strategický rámec (2021 – 2027), verze 1.0 

➢ Vypořádání připomínek k dokumentům z konzultačního procesu 

➢  3. evaluační zpráva; 

➢ Rozpracování vybrané aktivity do projektové fiche; 

➢ Návrhy na nového člena ŘV 

➢ Diskuze 

1. Prodloužení Akčního plánu 

Akčním plánem (AP) se rozumí konkrétní realizované činnosti a aktivity v rámci projektu MAP II. Aktuálně 

je vytvořen na období od září 2020 do února 2022. Na minulém jednání ŘPS bylo probíráno vyhodnocení 

a naplňování AP ve školním roce 2020/2021.  

Vzhledem k tomu, že musí být platný po celou dobu délky realizace projektu, je nutné jej prodloužit o 2 

měsíce, tj. do 30.04.2022. Po ukončení projektu MAP II na něj bude navazovat nový Akční plán (s platností 

min. 12 měsíců po ukončení projektu). Z provedeného vyhodnocení AP vyplývá, že je vysoce 

pravděpodobné, že aktivity budou probíhat i po 28. 2. 2022. Z tohoto důvodu byli na jednání (a posléze i 

distančně e-mailem) členové ŘPS požádáni o vyjádření, zda mají k prodloužení Akčního plánu nějaké 

připomínky a zda doporučují jeho prodloužení ke schválení Řídícímu výboru. 

 

Členové ŘPS neměli k prodloužení Akčního plánu žádné připomínky, doporučili prodloužení dokumentu 

předložit ke schválení Řídícímu výboru, který proběhne dne 4. 11. 2021.  

2. Strategický rámec (2021 – 2027), verze 1.0 

Strategický rámec je sborníkem investičních projektových záměrů škol, školských zařízení a organizací 

věnujících se práci s dětmi a žáky do 15 let. Vzhledem k tomu, že je připravováno nové programové 

období, rozhodl řídící orgán o nové podobě Strategického rámce (2021 – 2027). Původní Strategický rámec 

se zakonzervuje/zneplatní. 



 

 

V rámci aktuálního (podzimního) sběru investičních záměrů proto probíhaly od 09.09.2021 souběžně 2 

procesy, a to:   

• aktualizace a překlápění stávajících záměrů z původního Strategického rámce (verze 10.0) do nové 

verze dokumentu. Tyto záměry byly zasílány na MAS ORLICKO, z.s. do 30. 09. 2021.  

• sběr zcela nových investičních záměrů prostřednictvím on-line dotazníku 

(https://forms.gle/AW3LP3xdj4AKr32eA) do 22. 9. 2021, následně byl originál formuláře 

v papírové podobě podepsaný zřizovatelem a statutárním zástupcem rovněž doručován                        

do 30. 09. 2021 na adresu MAS ORLICKO, z.s. 

Online dotazník k investičním projektovým záměrům (https://forms.gle/AW3LP3xdj4AKr32eA) je všem 

subjektům k dispozici bez časového omezení s tím, že nejbližší další aktualizace Strategického rámce bude 

probíhat na jaře 2022.  

PŮVODNĚ byly finanční částky záměrů jen orientační, NYNÍ je nutné u investičních záměrů uvádět finanční 

částky maximální (s co možná největší přesností). 

Z původního Strategického rámce bylo zaktualizováno a překlopeno celkem 120 záměrů (51 záměrů MŠ, 

63 záměrů ZŠ, 6 záměrů neformální a zájmové vzdělávání); nově bylo podáno celkem 32 záměrů (16 

záměrů MŠ, 16 záměrů ZŠ, 0 záměrů neformální a zájmové vzdělávání). Nově podané záměry převážně 

spadají pod priority č. 7.1 (modernizace a rekonstrukce budov školy), 5.2 (podpora venkovních učeben) a 

2.1 (podpora zkvalitnění výuky napříč všemi gramotnostmi). 

Připomínkovací proces probíhal v termínu 11. – 18. 10. 2021, celkem jsme obdrželi pouze 1 připomínku 

administrativního charakteru. Nový Strategický rámec bude předložen ke schválení Řídícímu výboru na 

jeho jednání dne 04. 11. 2021 s účinností od 04. 11. 2021. 

Další aktualizace Strategického rámce bude probíhat na jaře 2022 (verze 2.0). 

Členové ŘPS neměli ke Strategickému rámci (2021 – 2027), verzi 1.0, žádné připomínky a doporučili jej 

předložit ke schválení Řídícímu výboru na jeho listopadovém jednání (04.11.2021). 

 

3. Vypořádání připomínek k dokumentům z konzultačního procesu 

Konzultační proces probíhal v termínu 11. – 18. 10. 2021. 

 

https://forms.gle/AW3LP3xdj4AKr32eA
https://forms.gle/AW3LP3xdj4AKr32eA


 

 

Předložené dokumenty: 

• Analytická část dokumentu MAP (verze 4.0) – bez připomínek 

• Východiska pro strategickou část – problémové oblasti, priority, cíle, vize, SWOT-3 analýza – bez 

připomínek  

• Strategický rámec MAP 2021–2027 (verze 1.0) – 1 připomínka administrativního charakteru 

(způsob vypořádání: záměry jedné ZŠ a MŠ, u kterých nebylo jednoznačně identifikovatelné, zda 

patří do MŠ nebo do ZŠ, byly uvedeny v obou skupinách – po připomínce ze strany školy byly ve 

Strategickém rámci zařazeny jen do ZŠ).  

Dále odborná manažerka probrala s přítomnými členy další připomínku nebo spíše námitku, která 

vyvstala v průběhu konzultačního procesu: do jedné ze škol v území se nedostala informace ohledně 

probíhajícího sběru nových investičních záměrů (ani odkaz na dotazník, přes který sběr probíhal).  

Důvodem byla změna na pozici ředitele školy, kdy informace o změně na uvedené pozici, a tedy i 

informace o změně kontaktního e-mailu, nebyla sdělena odborné manažerce, resp. realizačnímu týmu 

MAP II. Ze strany odborné manažerky bylo dané škole navrhnuto řešení, které spočívalo v zaslání 

odkazu na dotazník ke sběru investičních záměrů na nový kontaktní e-mail, a bylo navrženo vyplnění 

dotazníku s tím, že záměry budou do Strategického rámce zařazeny při aktualizaci na jaře 2022. Ze 

strany dané školy bylo toto řešení přijato. Členové ŘPS s návrhem řešení souhlasili. 

 

4. Třetí evaluační zpráva 

 

Odborná manažerka členy ŘPS ve své prezentaci dále informovala o 3. evaluační zprávě projektu MAP II, 

která hodnotí třetí rok projektu k 31. 8. 2021 (od 1. 5. 2020). Jejím obsahem je kontrola odvedené práce, 

porovnání s projektovou fichí, a také vydefinování činností, které zbývají zrealizovat do konce projektu. 

S přípravou Evaluační zprávy souvisí příprava revize rozpočtu projektu MAP II. 

Nejdůležitějšími závěry 3. evaluační zprávy je, že sledované období sice bylo opět ovlivněno nepříznivou 

epidemiologickou situací (onemocnění SARS-CoV-2), nicméně druhá vlna pandemie covidu cíle projektu 

neovlivnila, a to zejména díky včasné reakci realizačního týmu MAP II na epidemiologickou situaci v ČR. 

Nejrozsáhlejší změny proběhly v rámci implementační aktivity 4.7 (realizace on-line soutěží namísto 

workshopů). Dalším důležitým závěrem je sdělení, co vše zbývá realizovat do konce projektu MAP II. 

Kromě práce v KA2 (dokončení cyklu akčního plánování) momentálně chybí k dokončení v KA4: 

jednorázové aktivity (12x) a provedení závěrečné evaluace jednotlivých aktivit (vč. rozvojového 

potenciálu) vč. ukončení činnosti v implementačních aktivitách, kde ještě činnost nebyla ukončena – 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 a 4.9.  



 

 

I u tohoto bodu jednání byli členové ŘPS dotazováni, zda mají ke 3. evaluační zprávě nějaké připomínky a 

zda ji doporučují předložit ke schválení Řídícímu výboru: 

Členové ŘPS ke Třetí evaluační zprávě neměli žádné připomínky a doporučili ji předložit Řídícímu výboru 

ke schválení. 

 
 

5. Rozpracování vybrané aktivity do projektové fiche – pracovní část 

Na základě mentální mapy pro čtenářskou gramotnost, kterou ŘPS řešila na setkání v únoru 2020 setkání, 

vznikla aktivita spolupráce, která byla společně s „Podporou spolupráce škol a zákonných zástupců“ a 

„Neformálním propojováním dětí a žáků s dětmi a žáky ohroženými školním neúspěchem“ předložena 

Řídícímu výboru na jeho zasedání v dubnu 2020. 

Řídící výbor na výše zmíněném jednání vybral aktivitu spolupráce, která má být rozpracována do 

projektové fiche, a to aktivitu „Podpora čtenářské gramotnosti u dětí a žáků do 15 let“.  

Základní teze: Projekt se bude zaměřovat na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 

čtenářské gramotnosti, podporu spolupráce, propojování aktérů formálního a neformálního vzdělávání a 

na školní aktivity k rozvoji čtenářské gramotnosti. 

Cíl = co chceme na konci projektu: vzdělaní pedagogové, spolupracující motivované subjekty, vzdělané 

dítě v oblasti ČG 

Účel = důvod, proč daný projekt realizujeme: správná interpretace informací, kritické myšlení, příjem a 

zisk dovedností ze všech možných zdrojů, rozvoj čtenářské dovednosti, komunitní spolupráce 

Výstupy = co zůstane po ukončení projektu: sborník příkladů dobré praxe, katalog zdrojů, z čeho čerpat, 

platforma, proškolení pedagogové 

Aktivity = co je třeba vykonat: DVPP, podpora spolupráce, školní aktivity, mimoškolní aktivity 

Rizika = co ohrožuje dosažení: neochota se zapojit, nedostatek financí, časová zaneprázdněnost, časová 

vytíženost, nedostatek kvalitních lektorů 

Předpoklady = za jakých podmínek lze projekt realizovat: pedagogové, děti, zapojení aktéři, schopní 

lektoři, finanční kapitál, čas, ochota, materiální zabezpečení, prostory. 



 

 

 

Mentální mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do diskuze k mentální mapě se zapojila Mgr. Adéla Bednářová (odborná manažerka KA č. 4), která 

reflektovala své zkušenosti s realizací dlouhodobých implementačních aktivit. 

Mapa byla vytvářena v době před COVIDEM – je otázkou, zda by vše odpovídalo i stavu v době pandemie: 

- bylo by potřeba do mapy doplnit přístup k elektronickým knihám, elektronické čtečky, audioknihy, 

interaktivní knihy, vybavit školy/školky pomůckami na distanční vzdělávání, pomůckami na logopedii. 

Dále je potřeba doplnit bublinu „logopedická práce s dětmi v předškolním vzdělávání“ (velký počet 

pedagogů v předškolním vzdělávání prošel kurzem „Logopedický asistent“). 

Zdůvodnění potřebnosti projektu: děti sice umí číst a psát, ale zcela chybí porozumění čtenému textu, 

kritické myšlení a zpracování čteného textu kritickým myšlením. Je potřeba pracovat na rozvoji čtenářské 

gramotnosti pro uplatnění v budoucím životě.  

Cílová skupina potřebuje podnětné prostředí, proškolené pedagogy a je nutné také zapojení rodičů. Velmi 

důležité je rovněž sdílení zkušeností, a také možnost škol realizovat aktivity, které slouží rozvoji a ukotvení 

celé komunity. 

Dále díky pandemii COVIDu sice došlo k rozvoji IT dovedností (u učitelů, žáků i rodičů), ale je potřeba tyto 

získané kompetence minimálně udržovat, optimálně dále rozvíjet. 

➢ Zbývá dopracovat Harmonogram této aktivity (příští jednání ŘPS), a poté bude předložena 

Pracovní skupině pro financování, která určí hrubý odhad a bude hledat finanční prostředky. 

 

 



 

 

6. Návrhy na nového člena ŘV 

Odborná manažerka požádala členy ŘPS, zda by věděli o někom, kdo by se mohl stát členem Řídícího 

výboru v SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Bylo by to od únorového jednání ŘV (17.02.2022) a byl 

by členem ŘV i v MAP III. Nový člen by měl být zástupcem školních družin nebo školních klubů. 

RT MAP II by uvítal všechny návrhy/doporučení vč. kontaktů. 

V rámci prezenčního jednání ŘPS nepadl žádný konkrétní návrh a tato otázka tak zůstala otevřená. 

 

7. Diskuze 

V rámci diskuze odpověděla odborná manažerka na otázku členů ŘPS z minulého jednání: 

➢ K pracovní části na minulém jednání ŘPS vzešla ze strany členů ŘPS otázka, která se týkala 

speciálních pedagogů (Priorita 1, Cíl 1.2, Dlouhodobé opatření k naplnění cíle 1.2.5) a logopedů. 

Po skončení Šablon nebudou moci být zaměstnáni na škole jako kmenoví zaměstnanci, ale budou 

„spadat“ pod Pedagogicko-psychologické poradny, které je budou vysílat do škol. Jak to bude 

fungovat? 

Informace členům ŘPS ověřovala odborná manažerka u PhDr. Petry Novotné, ředitelky PPP v Ústí nad 

Orlicí, na schůzce Realizačního týmu. A odpověď zněla: 

➢ Po ukončení šablon bude s největší pravděpodobností pro školy s 500 a méně žáky vypsány 

šablony pro PPP (výzva OP JAK), které budou zaměstnávat školní specialisty, a to 

pravděpodobně od šk. roku 2022/2023, po ukončení projektového období by se měly tyto 

finance přesunout do státního rozpočtu a tito odborníci by měli být součástí poradenských 

zařízení.  

Bohužel mezi šablonami škol a nově vypsanými šablonami (výzva OP JAK) bude pravděpodobně 

proluka, kterou budou muset školy financovat z financí od svých zřizovatelů (nelze hradit 

s PhMax). 

 

Na závěr jednání ŘPS seznámila odborná manažerka členy ŘPS s pozvánkami na plánované akce MAP II: 

➢ Workshop: Čtenářská gramotnost v předškolním vzdělávání – 10. 11.2021 (PPP v Ústí n/O) 

➢ UH Začít spolu v MŠ – 11. 11. 2021 (ZŠ a MŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec) 

➢ UH Začít spolu na ZŠ – 16. 11. 2021 (ZŠ a MŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec) 

➢ Workshop: Práce s rodilým mluvčím – 25. 11. 2021 (DDM KAMARÁD, Česká Třebová) 

➢ Závěrečná konference – Veletrh úspěchů škol s podporou MAP II – 17. 02. 2022 (místo konání 

bude upřesněno) 

Odborná manažerka ukončila jednání ŘPS v 18:00 hod. 



 

 

 

 

Příští jednání Řídící pracovní skupiny proběhne v termínu 17. ledna 2022, od 15:30 hod.,  
v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí. 

 

Zapsala: Mgr. Věra Stožická 


