
 

 
 

Zápis z jednání Řídící pracovní skupiny 

v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum konání:   14. 04. – 17. 04. 2020  

Forma konání:               elektronicky, prostřednictvím e-mailové komunikace a dotazníků na Google disku 

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

Lucie Malá (Cesta pro rodinu, z.ú.) 

Bc. Lenka Ševčíková (Obec Klášterec nad Orlicí),  

   PhDr. Simona Mikysková (ZŠ Jablonné nad Orlicí) 

Mgr. Květoslava Stejskalová (ZŠ a MŠ Písečná) 

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

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

 

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

 

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR, který byl platný v době konání jednání Řídící pracovní 

skupiny v SO ORP Žamberk a Králíky, se toto jednání uskutečnilo elektronickou formou prostřednictvím             

e-mailové komunikace a formou dotazníku na Google disku.  

Mgr. Výborná rozeslala všem členům 14.04.2020 e-mail, jehož součástí byla prezentace k jednání ŘPS 

s odkazem na všechny projednávané dokumenty MAP II, které vznikly v půlce projektu (Strategický rámec 

MAP, verze 8.0; Implementační část dokumentu a Akční plán (9/2020-2/2022) a Finální dokument MAP II).  



 

 
 

 

Členové Řídící pracovní skupiny měli možnost prostřednictvím dotazníku na Google disku sdělit své případné 

připomínky k těmto dokumentům a zároveň se vyjádřit, zda tyto dokumenty doporučují Řídícímu výboru               

ke schválení. 

 

 



 

 
 

Program jednání: 

1. Seznámení se s projednávanými dokumenty MAP II (Strategický rámec MAP, verze 8.0; Implementační 

část dokumentu a Akční plán (9/2020-2/2022); Finální dokument MAP II, verze 1.0) 

2. Praktická část – vyplnění dotazníku 

3. Evaluace projektu 

1. Seznámení se s projednávanými dokumenty MAP II a 2. Praktická část – vyplnění dotazníku 

➢ dokumenty byly uloženy na Google disku a byly členům Řídící pracovní skupiny k dispozici pod 

odkazem, v rámci dotazníku měli členové možnost se k dokumentům vyjádřit 

 
Strategický rámec MAP, verze 8.0 

• tato verze bude účinná od 01.05.2020 (tj. po schválení Řídícím výborem) 

• bylo do ní zapracováno celkem 9 nových záměrů a žádná aktualizace 

• proběhla aktualizace stavu realizovaných záměrů (barevná legenda) 

• počet připomínek: 0 

• výsledek dotazníku – jednání ŘPS: nikdo neměl k SR připomínky 

         Implementační část dokumentu a Akční plán (9/2020–2/2022) 

➢ Akční plán na období 01.09.2020-28.02.2022:  

• vznikl jako rozšířená verze Strategické části – jedná se o konkrétní aktivity školy a spolupráce 

jednotlivých škol; 

• tyto aktivity budou realizovány od 9/2020-2/2022 

• výsledek dotazníku – jednání ŘPS: nikdo neměl k AP připomínky, členové ŘPS doporučili AP ke 

schválení členům ŘV 
 

➢ Implementační část MAP: 

• konkrétní aktivity na kterých participuje MAP II – tj. současné implementační aktivity + aktivity, které 

byly navrhnuty v rámci pracovních skupin; 

• ŘPS definovala priority, ke kterým pracovní skupiny definovaly jednotlivé aktivity spolupráce                        

(ŘV vybere jednu, která bude na konci projektu zpracována formou projektové fiše); 

• všechny aktivity budou v dalším dvouletém cyklu MAP ověřovány 

• výsledek dotazníku – jednání ŘPS: nikdo neměl k IČ připomínky, členové ŘPS doporučili IČ ke 

schválení členům ŘV. 

 



 

 
 

         Finální dokument MAP II 

• verze 1.0 bude účinná od 1. 5. 2020 (po schválení Řídícím výborem) 

• připomínkování proběhlo v termínu 03. – 10.04.2020 

• obsahuje analytickou, strategickou a implementační část 

• připomínky: 3 (MŠ Letohrad, U Dvora; Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí a MŠ Helvíkovice) 

• výsledek dotazníku – jednání ŘPS: nikdo neměl k dokumentu připomínky, členové ŘPS doporučili 

Finální dokument MAP II ke schválení členům ŘV; všechny připomínky, které jsme v konzultačním 

procesu obdrželi, byly řádně zapracovány. 

3.   Evaluace projektu 

• vždy v měsíci dubnu probíhá evaluace projektu s tím, že jej hodnotí každý zapojený pomocí 

elektronických dotazníků 

• elektronické evaluační dotazníky byly členům Řídící pracovní skupiny k dispozici na Google disku  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Příští jednání Řídící pracovní skupiny proběhne na podzim 2020 (termín ještě bude upřesněn) 

v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. 

 

Zapsala: Mgr. Věra Stožická 


