
 

 
 

Zápis z jednání Řídící pracovní skupiny 

v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum a čas konání:  27. 02. 2020 od 15:00 hodin 

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

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

Lucie Malá (Cesta pro rodinu, z.ú.) 

Bc. Lenka Ševčíková (Obec Klášterec nad Orlicí),  

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

   Michaela Boková (MAS ORLICKO, z.s.) 

   Mgr. Věra Stožická (MAS ORLICKO, z.s.) 

  

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

   PhDr. Simona Mikysková (ZŠ Jablonné nad Orlicí) 

Mgr. Květoslava Stejskalová (ZŠ a MŠ Písečná) 

 

Mgr. Veronika Výborná zahájila jednání Řídící pracovní skupiny v 15:00 a na úvod seznámila členy Řídící 

pracovní skupiny s programem jednání. 

Program jednání: 

1. Strategická část MAP – schválený dokument; výstup 

2. Implementační část MAP – postup práce; tvorba návrhů konkrétních aktivit spolupráce, akční plán 

(9/2020 – 2/2022) 

3. Místní lídři 

 

 

 



 

 
 

1. Strategická část MAP – schválený dokument; výstup 

• Aktivity spolupráce (resp. sborník aktivit škol a aktivit spolupráce) byly schváleny Řídícím výborem na 

jeho únorovém zasedání formou per rollam. Jsou to neinvestiční aktivity Strategické části MAP. Byly 

stanoveny určité priority v rámci aktivit spolupráce, a to Školní zahrady a podpora EVVO. 

• Úkolem jednání je definovat tuto prioritu a aktivitu spolupráce, v březnu 2020 bude představena Radě 

MAS ORLICKO, z.s. (a mělo by dojít k rozhodnutí o přidělení finanční částky), v dubnu 2020 pak bude 

předložena Řídícímu výboru ke schválení, a pokud dojde k jejímu schválení a najdou se pro ni finanční 

zdroje, bude realizována ještě v rámci MAP II. 

 

2. Implementační část MAP – postup práce; tvorba návrhů konkrétních aktivit spolupráce, akční plán 

(9/2020–2/2022) 

• Z Popisu potřeb škol vyplynula jako nejvíce potřebná investice do zahrad – podpora EVVO. Proto byla 

schválena jako priorita aktivita EVVO a Rada MAS ORLICKO, z.s., pověřila ŘPS rozpracováním této 

aktivity. 

• Časový rámec aktivity: 

- schválení Řídícím výborem v dubnu 2020 

- podávání žádostí zřizovateli v září 2020 

- realizace od června 2021 do dubna 2022 v rámci MAP II (nákupy materiálních věcí – červen 2021, 

realizace měkkých aktivit) 

- finanční podpora by byla vyčleněna z Malého LEADERA 

- kofinancování 30% 

- tato priorita je zařazena do cíle 3.2 Popularizace technického a přírodovědného vzdělávání 

Z jednání ŘPS má vyplynout následující: 

➢ Příklady věcí, které si školy můžou pořídit 

➢ Minimální částka na 1 školu 

➢ Počet škol, které mají být podpořeny 

➢ Jaké měkké aktivity se na projekt budou vázat 

➢ Zapojené osoby – koordinátor, zapojený učitel,… 

➢ Kritéria výběru školy 

 

 

 



 

 
 

Příklady materiálních věcí: 

o Herní prvky (mohou být přenosné i napevno zabudované) – pružinová houpadla, skluzavky, lanové 

centrum, lezecké stěny, prolézačky, … 

o Vzdělávací prvky – hmatové chodníky, zabudované naučné dlaždice, věž poznání, výukové 

komposty, bylinkové záhony, vermikompostéry, hmyzí hotely, mraveniště, skleníky, zásobníky na 

dešťovou vodu, …  

o Didaktické pomůcky 

Minimální částka na 1 školu: 30.000, - Kč (vč. 30% spoluúčasti) 

Počet zařízení (MŠ, ZŠ), které mají být podpořeny: 5–7 subjektů 

Měkké aktivity (priorita) – klíčové aktivity: 

- měly by podpořené školy a školky stmelovat, sdílely by zkušenosti, každý podpořený subjekt by si sám 

vybral, s kým by spolupracoval/koho by „přibral“ ke spolupráci: 

- spolupráce podpořené ZŠ s (nepodpořenou) MŠ nebo podpořené MŠ s (nepodpořenou) ZŠ 

- spolupráce se spolky 

- spolupráce s rodiči 

- vzájemná spolupráce podpořených škol a školek 

 

         Četnost sdílení/setkávání: 2x za projekt – 1x samostatně s jiným subjektem, 1x společné setkání 

podpořených subjektů na konci aktivity, kde by si vzájemně představily, co se jim podařilo vybudovat. 

 

         Zapojené osoby: každý podpořený subjekt by měl svého koordinátora (nemusí to být ředitel/ka), 

podpořeného a placeného z MAP – zajišťoval by administrativní podporu, komunikaci s MAP, vedl by 

dokumentaci, dohlížel by, že ta aktivita opravdu proběhla, ... 

 

        Kritéria výběru:  

- existují 3 možné způsoby výběru žadatelů, kteří budou v rámci této výzvy podpořeni: 

➢ dle průběžného hodnocení 

➢ časově – tj. podle pořadí, v jakém dojdou jejich žádosti do vyčerpání alokace 

➢ stanovit „deadline“, dokdy budou podávat žádosti, ale pak je nutné stanovit kritéria výběru 

 

Kritéria, na kterých se shodli členové ŘPS: 

- primárně by se měly oslovit školy a školky, které dosud nebyly podpořeny (a měly by zájem – tj. zájem 

projeví tím, že si podají žádost) + 1 bod 

- kdo byl v předchozích implementacích náhradníkem, ale nedostalo se na něj   +1 bod 



 

 
 

- škola/školka to má ve svém strategickém rámci jako záměr nebo to má uvedeno v popisu potřeb   +1 bod 

- účast na schůzce pro subjekty a jejich zřizovatele    +1 bod 

 

Místní lídři 

- měl by to být jeden z výstupů MAP II, seznam bude zveřejněn na webových stránkách MAP ORLICKO, z.s., 

mělo by být uvedeno jméno a subjekt, kde dotyčný působí (nebudou se uvádět kontaktní údaje typu e-mail, 

telefon – to si bude muset každý, kdo je bude chtít oslovit, najít na internetu sám) 

-  pokud bude někdo potřebovat metodickou pomoc nebo radu, může se na tyto osoby obrátit 

- každý, kdo je v pracovní skupině, je i místní lídr, protože do pracovních skupin jsou jednotliví členové 

vybíráni 

- upřesnily se informace u několika lídrů, které vybraly pracovní skupiny  

- v návrzích na místní lídry je dále několik jmen, které jejich aprobací nelze zařadit ani ke čtenářské 

gramotnosti, ani k matematické; příp. to jsou starostové, členové zastupitelstev, … – otázka zní, jestli je 

vůbec zařadit mezi místní lídry, zda je vyčlenit do samostatné kategorie, příp. je zařadit mezi češtinu a 

matematiku = tyto lidé nebudou v místních lídrech zařazeni 

-předškolní vzdělávání (a „klokaní matky“) bude vyčleněno do samostatné skupiny 

 

Mgr. Veronika Výborná poděkovala všem přítomným a jednání Řídící pracovní skupiny ukončila v 17:00 

hodin. 

 

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

z.s.  

Zapsala: Mgr. Věra Stožická 


