
 

 
 

Zápis z jednání Řídící pracovní skupiny 

v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum a čas konání:  21. 01. 2020 od 15:30 hodin 

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

Přítomni:   PhDr. Simona Mikysková (ZŠ Jablonné nad Orlicí) 

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

Mgr. Veronika Peteráčová (Lesní klub Strom života Letohrad) 

Lucie Malá (Cesta pro rodinu, z.ú.) 

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

   Mgr. Věra Stožická 

 

Host:    PhDr. Petra Novotná (PPP Ústí nad Orlicí) 

 

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

Mgr. Květoslava Stejskalová (ZŠ a MŠ Písečná) 

 

Mgr. Veronika Výborná přivítala všechny přítomné, představila novou posilu týmu MAP, kterou je               

Mgr. Věra Stožická a zahájila jednání Řídící pracovní skupiny v 16:30. 

Program jednání: 

1. Strategická část MAP 

2. Aktivity školy a aktivity spolupráce a rovné příležitosti 

3. Aktivity ČG, MG, RP a prioritizace (vč. kritérií aktivit) 

4. Podpora EVVO 

 



 

 
 

1. Strategická část MAP 

➢ Strategická část MAP navazuje na analytickou část. Dále se člení na aktivity investiční a 

neinvestiční. 

➢ Mgr. Výborná připomněla v rámci neinvestičních aktivit rozdíl mezi aktivitami škol a aktivitami 

spolupráce. 

 

2. Aktivity školy a aktivity spolupráce a rovné příležitosti 

 

➢ Členové obecně diskutovali, které aktivity mají potenciál snižovat nerovnost ve vzdělávání, 

členové se shodli, že se jedná o aktivity, které nepodporují soutěžení a výkon. 

➢ Členové se shodli, že na každé aktivitě záleží, jak je postavená, tím pádem, že každá může 

přispívat v určitém slova smyslu k nerovnosti ve vzdělávání. 

➢ Mgr. Výborná představila okruhy aktivit, které jsou součástí neinvestiční strategické části MAP. 

➢ Členové ŘPS z nich měli vybrat ty aktivity, které mají potenciál nebo snižují nerovnosti ve 

vzdělání. Aktivity, na nichž se shodli, jsou vyznačeny. 

➢ Členové také označili ty, které naopak tvrzení rozporují: ČG, EVVO, rodič + škola, sportovní 

aktivity, DVPP pedagogů, osobnostně sociální rozvoj, zařazení odborníka z praxe. 

 

o personální šablona (Š.A., Š.P., Š.S.P., chůva) 

o DVPP (inkluze) 

o osobnostně sociální rozvoj 

o sdílení, metodická podpora 

o odborník z praxe 

o kariérové poradenství 

o Klokanův kufr 

o žákovské parlamenty 

o logopedická prevence 

o doučování/kluby 

o Tandem/CLIL 

o rozšířená výuka AJ 

o čtenářská gramotnost (knihovny, projekty) 



 

 
 

o finanční gramotnost (Abeceda peněz – Česká spořitelna, a.s.) 

o EVVO/Polytechnika 

o přípravná třída 

o rodiče + škola 

o projekty (Den Země, …) 

o spolupráce (MŠ + ZŠ…), zahraniční spolupráce 

o sportovní aktivity 

o formál + neformál 

o Klub bez klíče 

o mezistupňová spolupráce 

 

3. Aktivity ČG, MG, RP a prioritizace (vč. kritérií aktivit) 

 

➢ V další části jednání měli členové ŘPS za úkol vytváření myšlenkových map a prioritizaci aktivit 

pro čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost a rovné příležitosti. 

➢ Členové byli seznámeni, jak s aktivitami bude dál pracováno (v implementační části MAP) a, že 

myšlenkové mapy budu předány jednotlivým pracovním skupinám na příštích jednání. Oni 

sami – členové ŘPS – budou průvodci ostatním členům (zbylým členům PS) k vypsaným 

aktivitám.  

❖ Čtenářská gramotnost:  

o autorské čtení 

o spolupráce s knihovnou 

o společné čtení 

o školení: čtenářské kluby/čtenářské dílny  

o kritické myšlení  

o tvořivé psaní 

o dramatizace 

o DRAK 

o deníky 

o učebnice 

o komunikační deníky 



 

 
 

o projekty (čtenářské kavárny, Kluby, cokoli s rodiči, společné čtení 9. a 1. třída) 

o knihovna – investice (finance, vzdělávání, personální…) 

 

❖ Matematická gramotnost:  

o  Otevřená škola (hodiny, náslechy, učitelé) 

o „nové“ metody – H-MAT (argumentace) 

o rozšiřování učiva – vyšší roč. – stupňovitost  

o matematické kavárny (R + UČ + Ž) 

o činnostní učení – praxe 

o předmatematické představy 

o mezipředmětové vztahy + praxe 

o školení (rodiče, učitelé) – metody aktivního učení, gradované úlohy 

 

❖ Rovné příležitosti: 

o Triády 

o Kluby bez klíče – doučování mimo výuku „děti dětem“ 

o bez tlaku na výkon 

o spolupráce formál/neformál 

o společné projekty 

o hudební vzdělávání bez výkonu 

o sportovní vzdělávání bez výkonu 

o volnočasové aktivity 

o poradce – kompetence 

o rozvoj ŠPP 

o partnerství 

o podpora dětí – poradenství, příležitosti skupin (dílny, pobídky, příležitosti – 

polytechnika, stáž – Francie, DD) 

4. Podpora EVVO 

 

➢ Pro školní rok 2021/2022 je zde nový zdroj financí s kofinancováním 30 %. V únoru 2020 je 

zapotřebí získat mandát na jeho čerpání od Rady MAS ORLICKO, z.s. 



 

 
 

➢ Lze ho využít k realizaci souboru aktivit na podporu EVVO (materiální podpora a návazné 

měkké aktivity – např. spolupráce s rodiči/obcí/komunitní rozvoj/apod.).  

➢ Tato aktivita byla vybrána na základě jednotlivých Popisů potřeb, které byly vytvořeny minulý 

školní rok. Tato oblast je mezi potřebami nejvíce zastoupená (mimo velké finanční investiční 

potřeby) a zároveň není podpořená v rámci implementačních projektů MAP II. 

➢ Pokud toto schválí Rada MAS ORLICKO, bude v dubnu 2020 v kompetenci členů ŘPS tvorba 

konkrétních aktivit s tím, že samotná realizace proběhne ve školním roce 2021/2022. 

➢ Výzva: září 2020 (zřizovatel). 

Na příští schůzce ŘPS se bude řešit strategický rámec a aktivita EVVO. 

Mgr. Veronika Výborná poděkovala všem přítomným a jednání Řídící pracovní skupiny ukončila v 17:30 

hodin. 

 

Příští jednání Řídící pracovní skupiny proběhne 14. 04. 2020 od 15:30 v zasedací místnosti MAS 

ORLICKO, z.s.  

 

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Stožická 


