
 

 
 

Zápis z jednání Řídící pracovní skupiny 

v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum a čas konání:  16. 10. 2018 od 17:30 

Místo konání:   zasedací místnost MAS ORLICKO, z. s. 

Přítomni:   Mgr. Hana Pavlíčková (ZŠ Letohrad, U Dvora) 

Mgr. Květoslava Stejskalová (ZŠ a MŠ Písečná) 

PhDr. Simona Mikysková (ZŠ Jablonné nad Orlicí) 

Mgr. Veronika Peteráčová (Lesní klub Strom života Letohrad) 

Bc. Lenka Ševčíková (Obec Klášterec nad Orlicí) 

Lucie Malá (Cesta pro rodinu z.ú.) 

   Mgr. Veronika Výborná (MAS ORLICKO, z.s.) 

   Michaela Boková (MAS ORLICKO, z.s.) 

Bc. Lucie Osuská (MAS ORLICKO, z.s.) 

Omluveni:  ---  

Cílem jednání pracovní skupiny bylo zapracovat připomínky k aktualizaci Strategického rámce MAP. V 

rámci připomínkovacího řízení, které probíhalo od 8. 10. do 15. 10. 2018, byly doručeny celkem 3 při-

pomínky: 

• Nějaké záměry z minulého projektu mají plánovanou dobu realizace jen do konce roku 2018. 

Je potřeba je podávat znovu?  

Tuto připomínku nebylo nutné zapracovat do Strategického rámce MAP a byla vypořádána formou 

vysvětlení, že plánovanou dobu realizace není nutné přepisovat. 

• Ve Strategickém rámci jsou stále vedeny již zrealizované projekty. 

Na základě této připomínky bylo vysvětleno, že ve Strategickém rámci musejí být vedeny všechny po-

dané investiční záměry, včetně těch zrealizovaných. 



 

 
 

• Je možné změnit u dříve podaného záměru název žadatele z CEMA Žamberk z.ú na Cesta pro 

rodinu z.ú.? Nebo musí být záměr veden pod původním názvem? 

U této připomínky se stále ověřuje, zda může být původní název přepsán bez podání aktualizace pů-

vodního záměru. 

Členové Řídící pracovní skupiny vzali na vědomí připomínky a souhlasili se zněním Strategického rámce 

MAP a proto ho doporučili ke schválení Řídícím výborem. 

Dále se členové ŘPS shodli na tématech, která by se měla předat Pracovní skupině pro financování, a 

se kterými by se mělo dále pracovat a rozvíjet je. Jedná se o následující body, které vyplynuly z diskuze 

jednotlivých pracovních skupin: 

• Právní podpora ředitelů 

Právní podpora ředitelů a to ne pouze ve formě implementace, je potřeba zařadit do celkového sys-

tému nějaký orgán, na který se budou moci učitelé a ředitelé škol obracet s právnickými dotazy. Chybí 

podpora v právním servisu, vhodný by byl dostupný, bezplatný právník, který by pomohl objasnit znění 

konkrétního zákonu a aplikovat ho na konkrétní situaci školy. 

• Burza pomůcek 

Vzhledem k tomu, že je na trhu velké množství učebních pomůcek a ve školství není prostor se ve všech 

zorientovat a ani není možnost si pomůcky někde vyzkoušet, bylo by dobré uspořádat nějakou burzu 

pomůcek, kde by si každý mohl vyzkoušet, vybrat a prohlédnout různé učební pomůcky a případně 

s ostatními sdílet své zkušenosti. 

• Implementační aktivity 

Podmět k hledání dalších finančních zdrojů k realizaci aktuálních, úspěšných implementačních aktivit 

pro školy, které se do těchto programů nemohly zatím zapojit. Jedná se především o aktivity 4.1 (Klo-

kanovy kufry) a 4.2 (COMDI). 

 

Mgr. Veronika Výborná poděkovala všem přítomným a jednání Řídící pracovní skupiny ukončila 

v 18:00. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příští jednání Řídící pracovní skupiny proběhne v dubnu 2019, upřesnění data konání proběhne 

v lednu 2019 na schůzce PS. 

 

 

Zapsala: Bc. Lucie Osuská 


