
 

 
 

Zápis z jednání Řídící pracovní skupiny 

v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum a čas konání:  23. 4. 2019 od 17:30 hodin 

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

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

Mgr. Květoslava Stejskalová (ZŠ a MŠ Písečná) 

PhDr. Simona Mikysková (ZŠ Jablonné nad Orlicí) 

Bc. Lenka Ševčíková (Obec Klášterec nad Orlicí) 

Lucie Malá (Cesta pro rodinu z.ú.) 

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

Bc. Lucie Osuská (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

Omluveni:   Mgr. Veronika Peteráčová (Lesní klub Strom života Letohrad) 

 

Mgr. Veronika Výborná přivítala všechny přítomné a zahájila druhé jednání Řídící pracovní skupiny 

v 17:30 hodin. 

➢ Cílem dnešního jednání bylo odsouhlasení a doporučení Strategického rámce MAP ke schvá-

lení Řídícímu výboru MAP, dále tvorba SWOT analýzy k nové prioritě Strategického rámce MAP 

(na základě SWOT analýz, které vytvořily ostatní pracovní skupiny). Dále diskuze k potřebě 

zkoumání rovných příležitostí v území a evaluace projektu za uplynulé období. 

 

Program dnešního jednání byl zvolen následovně: 

• 1. STRATEGICKÝ RÁMEC MAP 

• 2. NOVÁ PRIORITA MAP, SWOT3 ANALÝZA – formulace, prioritizace 

• 3. EVALUACE 

 



 

 
 

1. Strategický rámec MAP 

➢ Mgr. Výborná informovala členy ŘPS o proběhlém sběru investičních záměrů, o nových zámě-

rech i obdržených připomínkách – celkem jsme na MAS ORLICKO, z.s. obdrželi 8 připomínek 

z toho 1 byla z území SO ORP Žamberk a Králíky. Tuto připomínku nebylo nutné do SR MAP 

zapracovat a byla vypořádána formou vysvětlení. 

➢ Členové ŘPS nemají k SR MAP žádné připomínky a doporučují ho ke schválení ŘV. 

2. Nová priorita MAP, SWOT ANALÝZA – formulace, prioritizace 

➢ Vzhledem k tomu, že se v Popisech potřeb škol na prvních místech objevují tvrdé potřeby, 

které nejsou jasně definované vlastní prioritou a cíli MAP, členové dostali v podkladech návrh 

znění této priority. A proto se pro tuto prioritu členové ostatních pracovních skupin pokusili 

vytvořit SWOT analýzu.  

➢ Členové ŘPS v rámci tohoto jednání pracovali na vytvoření jedné, finální SWOT analýzy, na zá-

kladě obdržených podkladů z Pracovní skupiny pro rovné příležitosti, pro rozvoj čtenářské gra-

motnosti a pro rozvoj matematické gramotnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ SWOT3 analýza priority č. 6 

o Silné stránky: Jasná koncepce ze strany žadatele; Silná motivace žadatele; Zvýšení 

stávajícího kreditu školy. 

o Slabé stránky: Absence jasného plánu žadatele; Klesající demografická křivka; Nedo-

statek zaměstnanců formálního i neformálního vzdělávání. 

o Příležitosti: Spolupráce žadatele a zřizovatele; Příliv nových žáků; Přísun nových mož-

ností a činností. 

o Hrozby: Podmínka bezbariérovosti v projektech; Časová prodleva (nedostatek řeme-

slníků); Změna koncepce (politická, projektová, …) 



 

 
 

 

         

 

Dotazník pro šetření dat týkajících se rovných příležitostí 

➢ Vzhledem k tomu, že je potřeba z území získat informace ohledně rovných příležitostí, členové 

ŘPS se zabývali tím, jak by takové šetření mělo vypadat a čeho by se mělo týkat (v návaznosti 

na jednání skupiny pro RP). 

➢ Vhodné je zvolit kvalitativní dotazník, který se rozešle do celého území. 

➢ Dotazník by se měl zaměřovat především na tyto 4 oblasti: 

o Inkluze 

▪ Mnoho pedagogů nevnímá inkluzi jako problém. Záleží na třídě a na pedago-

govi, jak vše bude či nebude fungovat.  

▪ Dotazník nezachytí klima jednotlivých tříd. 

▪ Otázka by mohla být: V čem inkluze funguje a v čem inkluze nefunguje? 

o Výuka cizích jazyků 

▪ Existují na škole vícerychlostní skupiny v cizích jazycích? 

▪ Jsou děti při výuce cizích jazyků rozděleny na menší skupiny, rozdělené dle do-

sažené úrovně? Jsou tyto skupiny prostupné? Toto jsou poměrně důležité 

otázky, na které bychom se měli ptát. 

▪ Jak je vnímán povinný druhý jazyk? Je druhý jazyk vhodný, nebo by bylo lepší 

vybrat si mezi druhým cizím jazykem a např. pracovními činnostmi, jak tomu 

bylo dříve? 

o Finanční náročnost vzdělávání 

▪ Vzhledem k tomu, že zde nemáme vyloučené lokality, nemáme většinou pro-

blém s financováním školních aktivit. Chudší rodiny dosáhnou na příspěvky od 

úřadů nebo mohou požádat školu o úlevu, platbu na splátky, finanční pomoc 

apod. Také je zde řada organizací a nadací, které podporují aktivity dětí 

z chudších rodin. 



 

 
 

▪ Tady bychom se měli ptát na dostupnost kroužků pro děti a mimoškolní dou-

čování. Jak je mimoškolní doučování nákladné? 

o Názor na víceletá gymnázia 

▪ Přímo souvisí s otázkou Inkluze. 

▪ Ve společnosti převládá chybný názor, že všechny chytré děti musejí jít na ví-

celetá gymnázia. 

▪ Děti se segregují příliš brzy. 

▪ Často se nejedná o nejchytřejší děti, ale děti s nejambicióznějšími rodiči. 

▪ Do dotazníků dát otázku, proč rodiče posílají své děti na víceletá gymnázia – a 

vypsat několik možností. 

 

➢ V dotazníku by se neměla hodnotit absence žáků, protože se může jednat o individuální plány 

studia, kdy dítě nedochází do školy denně, nebo jede rodina na dovolenou ve školním roce a 

výsledky už by byly zavádějící. 

➢ Dotazník by neměl být více než na 5-10 min. – na začátku to zdůraznit. 

3. Evaluace 

➢ Na závěr členové této pracovní skupiny vyplnili evaluační dotazníky týkající se uplynulého ob-

dobí. 

 

Mgr. Výborná poděkovala všem přítomným a jednání Řídící pracovní skupiny ukončila v 18:30 hodin. 

Příští jednání Řídící pracovní skupiny proběhne 11. června 2019 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti 

MAS ORLICKO, z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Lucie Osuská 


