
 

 
 

Zápis z jednání Řídící pracovní skupiny 

v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum a čas konání:  11. 06. 2019 od 14:00 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) 

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) 

   PhDr. Simona Mikysková (ZŠ Jablonné nad Orlicí) 

 

Mgr. Veronika Výborná přivítala všechny přítomné a zahájila jednání Řídící pracovní skupiny ve 14:00. 

Program jednání: 

1. Vyhodnocení ročního akčního plánu (analytického vstupu MAP) 

2. Rovné příležitosti, průběh dotazníkového šetření 

3. Analytická část MAP II, postup práce, příští schůzky 

 

 

1. Vyhodnocení ročního akčního plánu 

➢ Veronika Výborná představila dokument a zmínila, že připomínky od RT byly zapracovány a od 

veřejnosti žádné připomínky nepřišly (připomínkovací proces proběhl standartně, dokumenty 

byly vyvěšené na webových stránkách). 

➢ Členové diskutovali jednotlivé aktivity. 



 

 
 

➢ Členové ŘPS nemají k tomuto dokumentu žádné připomínky. 

2. Rovné příležitosti, průběh dotazníkového šetření 

➢ Od jednoho člena byla vznesena připomínka, že u použití slovního spojení „vyšší počet dětí“ 

není jasné, co si pod tím představit, je to hodně subjektivní. Dále mu nevyhovoval typ otázky, 

kde měli pedagogové porovnávat aktivity své školy s aktivitami škol v území – protože někteří 

pedagogové nemají přehled o aktivitách okolních škol.  

➢ Pro vyplnění dotazníků je nejlepší osobní kontakt. Školy, které dotazník nevyplnily můžeme 

navštívit osobně a společně s nimi dotazník vyplnit. Nejvhodnější doba je však až v dalším škol-

ním roce. V červnu jsou všichni velmi vytížení. 

➢ Členům se aktuální účast v dotazníkovém šetření zdá relevantní pro další zpracování (cca 60% 

zapojení). 

➢ Členové ŘPS shodli na tom, že všechny školy mají stejné podmínky (z hlediska rovných příleži-

tostí), záleží na dané škole, jaké aktivity chtějí pro žáky pořádat. 

➢ Každá škola má svá specifika, na základě toho, zda jde o vesnickou či městskou školu, zda je 

v Žamberku či v Králíkách, ale tyto rozdíly bychom se neměli snažit potírat, ale pracovat s tím 

jako s faktem. 

➢ Pokud škola vzdělává vyšší počet žáků z rodin s vyšším ekonomickým statusem („výběrové 

školy“), tak je pravděpodobně soukromá, má školné. Jedná se např. o Erudio, Skippi, Lesní 

školka, … 

➢ Při výběru škol většinou rozhoduje spádovost, popř. reputace školy (než se změní reputace 

školy, může to trvat i celou generaci).  

 

3. Analytická část MAP II, postup práce, příští schůzky 

➢ Veronika Výborná se členy ŘPS prošla analytickou část MAP II, naplánovali práci na další 

schůzky a také termíny příštích jednání. Předmětem příštích jednání (září, říjen 2019) bude 

dokončení aktualizace analytické části MAP. Členové souhlasí s postupem práce na další dvě 

schůzky. 

 

 

Úkoly  

➢ OM upraví dotazník tak, aby se některé otázky daly přeskočit (možnost nevyplnění) 

➢ OM do září zpracuje výstupy z dotazníků a zbytek analytických vstupů, které členům předloží 

na schůzkách na podzim 2019 (Informace o stávajícím stavu ČG, MG, DG Inkluzivity)  

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

v 16:00. 

 



 

 
 

Příští jednání Řídící pracovní skupiny proběhne 11. září 2019 v 16:30 hodin v zasedací místnosti 

MAS ORLICKO, z.s. a následující jednání 14. října 2019 také od 16:30 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Lucie Osuská 


