
 

 
 

Zápis z jednání Řídící pracovní skupiny 

v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum a čas konání:  14. 10. 2019 od 16:30 hodin 

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

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

Lucie Malá (Cesta pro rodinu z.ú.) 

Bc. Lenka Ševčíková (Obec Klášterec nad Orlicí) 

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

Bc. Lucie Osuská (MAS ORLICKO, z.s.) 

Michaela Boková (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

Omluveni:   Mgr. Květoslava Stejskalová (ZŠ a MŠ Písečná) 

   PhDr. Simona Mikysková (ZŠ Jablonné nad Orlicí) 

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

 

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

Program jednání: 

1. Strategický rámec MAP, vypořádání připomínek 

2. Analytická část MAP, vypořádání připomínek 

3. Roční akční plán 

4. Evaluační zpráva 

 

1. Strategický rámec MAP, vypořádání připomínek 



 

 
 

➢ Veronika Výborná informovala přítomné členy o došlých investičních záměrech, aktualizaci 

Strategického rámce a došlých připomínkách. 

➢ Nových záměrů jsme obdrželi 42 + 4 aktualizace. 

➢ V připomínkovacím řízení jsme obdrželi pouze připomínku týkající se aktuálnosti již dřívějšího 

záměru, který jsme dle požadavků upravili.  

➢ Řídící pracovní skupina doporučila aktualizovaný Strategický rámec verzi 7.0 ke schválení 

Řídícím výborem. 

 

2. Analytická část MAP, vypořádání připomínek 

➢ Veronika Výborná spolu se členy ŘPS prošla analytickou část a došlou připomínku k této části. 

➢ Připomínka se týkala upřesnění formy vzdělávacího útvaru (dětská skupina). A dále uvedení 

faktu, že je velmi omezená finanční podpora neformálního vzdělávání. 

➢ ŘPS projednala připomínky a pověřila Mgr. Výbornou, aby připomínky zapracovala do textové 

části a okomentovala riziko, které připomínka zmiňuje. 

3.   Roční akční plán 

➢ Dále prošla ŘPS RAP MAP, což je mimo jiné také sborník aktivit škol a aktivit spolupráce.  

➢ ŘPS doporučuje prodloužení stávající verze na další školní rok a přidání seznamu Šablon II a 

v této podobě ho doporučuje ke schválení ŘV.  

➢ Příští rok proběhne aktualizace tohoto dokumentu. 

➢ Sběr podkladů pro aktualizaci tohoto dokumentu (aktivity škol a aktivity spolupráce) by měl 

probíhat prostřednictvím Google dotazníků, protože je to pro většinu škol nejjednodušší 

forma. 

4.   Evaluační zpráva 

➢ Členové ŘPS prošli evaluační zprávu za uplynulé období a doporučili ji ke schválení ŘV. 

 

Úkoly  

➢ OM zapracuje připomínky do analytické části MAP. 

 



 

 
 

Náměty na další práci 

➢ Při následující revizi analytické části se podrobněji zabývat došlou připomínkou, týkající se 

financování neformálního vzdělávání. 

 

Mgr. Veronika Výborná poděkovala všem přítomným a jednání Řídící pracovní skupiny ukončila v 18:00 

hodin. 

 

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

Datum a čas jednání bude upřesněn e-mailem. 

 

 

Zapsala: Bc. Lucie Osuská 


