
 

 
 

Zápis z jednání Řídící pracovní skupiny 

v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum a čas konání:  11. 09. 2019 od 16:30 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) 

Mgr. Veronika Peteráčová (Lesní klub Strom života Letohrad) 

PhDr. Simona Mikysková (ZŠ Jablonné nad Orlicí) 

Lucie Malá (Cesta pro rodinu z.ú.) 

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

Bc. Lucie Osuská (MAS ORLICKO, z.s.) 

Mgr. Radka Šustková, DiS. 

 

Omluveni:   Bc. Lenka Ševčíková (Obec Klášterec nad Orlicí) 

 

Členové ve svých podkladech obdrželi k prostudování aktualizovanou analytickou část MAP (3.0), 

analytické vstupy a metodický list, který obsahoval návrh priorit rozvoje vzdělávání MAP podle výstupů 

z minulých jednání. 

Mgr. Veronika Výborná přivítala všechny přítomné a zahájila jednání Řídící pracovní skupiny v 16:30. 

Program jednání: 

1. Shrnutí výstupů jednání jednotlivých pracovních skupin, analytická část verze 3.0 

2. Návrh aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území MAP 

 

 



 

 
 

 

1. Shrnutí jednání jednotlivých pracovních skupin 

 

➢ Členové ŘPS prošli průběh jednání ostatních pracovních skupin – shrnuli výsledky aktualizace 

SWOT 3 analýzy a problémové oblasti (vč. příčin). 

➢ Žádný z členů ŘPS neměl připomínky k zaslané analytické části verze 3.0 (bez kapitoly 

východiska pro strategickou část) a doporučují ji po jejím dokončení ke zveřejnění veřejnosti a 

k realizaci konzultačního procesu. 

 

2.  Návrh aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území MAP 

 

➢ Členové společně diskutovali aktualizovaný návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP, 

v některých částech došlo k lehké úpravě – přeformulování věty nebo drobné doplnění. 

➢ Členové brali v úvahu výsledky jednání jednotlivých pracovních skupin (SWOT 3 analýzu, 

problémové oblasti a příčiny). 

➢ Nejdůležitější závěry a body k zapracování: 

o Priorita 1 – zahrnout i asistenta pedagoga, přeformulovat cíl 1.4 (prioritní je tolerance 

obecně a rozšířit o další obecné aspekty lidských práv) 

o Priorita 4 – zahrnout právní servis  

o Zahrnout do priorit nedostatek personálu – pravděpodobně do priority 4 – aby bylo 

jasné, že priorita se týká nedostatku lidských zdrojů, jeho rozvoje a kariérového 

poradenství. 

Úkoly  

➢  OM zpracuje a zapracuje připomínky jednání PS a ŘPS – finální verzi dokumentu Návrh 

aktualizace priorit rozvoje vzdělávání, výsledek revidované SWOT 3 analýzy, aktualizované 

problémy a popisy příčin (tzn. kapitolu analytické části – východiska pro strategickou část) a 

rozešle ke schválení členům jednotlivých PS. 

➢ OM na základě výsledků jednání upraví priority SR MAP (Dohoda o prioritách). 

➢ Na příštím jednání bude skupina vypořádávat připomínky obdržené během konzultačního 

procesu. 

 



 

 
 

Náměty na další práci 

➢ Právní servis – na obecné problémy by bylo vhodné zřídit portál, kde by byly uvedeny 

nejčastější dotazy a odpovědi, znovu se zamyslet nad byrokratickou zátěží a právním servisem. 

 

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

v 18:00. 

 

Příští jednání Řídící pracovní skupiny proběhne v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s.  

dne 14. října 2019 od 16:30 hodin. 

 

Zapsala: Bc. Lucie Osuská 


