
 

 
 

Zápis z jednání Řídící pracovní skupiny 

v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum konání:   15. 10. – 22. 10. 2020  

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

Přítomni:   Lucie Malá (Cesta pro rodinu, z.ú.) 

Bc. Lenka Ševčíková (Obec Klášterec nad Orlicí),  

   PhDr. Simona Mikysková (ZŠ Jablonné nad Orlicí) 

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

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

 

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

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

Mgr. Květoslava Stejskalová (ZŠ a MŠ Písečná) 

 

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 15.10.2020 e-mail, jehož součástí byla prezentace k jednání ŘPS a v dalších 

přílohách e-mailu všechny projednávané dokumenty MAP II: Strategický rámec MAP, verze 9.0; 2 evaluační 

zprávy (Průběžná sebehodnotící zpráva o průběhu projektu a 2. Evaluační zpráva projektu Místní akční plán 

vzdělávání pro SO ORP Žamberk a SO ORP Králíky za sledované období 1. 5. 2019 - 30. 4. 2020) a grafické letáky 

k jednotlivým implementačním projektům.   

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. 

Poslední bod jednání byl zároveň praktickou částí a týkal hledání odpovědí na otázky na téma, co může projekt 

MAP II udělat pro školy v době epidemie Covid-19? 



 

 
 

 

Program jednání: 

1. Strategický rámec MAP, verze 9.0 

2. Výstupy evaluace projektu MAP II 

3. Co může projekt MAP II udělat pro školy v době Covid 

 

1. Strategický rámec MAP, verze 9.0 

➢ dokument byl členům Řídící pracovní skupiny zaslán k prostudování jako příloha e-mailu s tím, že se 

k němu měli členové možnost vyjádřit v rámci dotazníku na Google disku. 

 

Strategický rámec MAP, verze 9.0 

• Verze 9.0 s účinností od 2. 11. 2020 (tj. po schválení Řídícím výborem) 

• Celkem 14 nových záměrů, 0 aktualizací, 5 subjektů, 0 připomínek během konzultačního procesu 

(nové záměry: MŠ ČTYŘLÍSTEK, Žamberk; MŠ Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí; SVČ ANIMO, Žamberk; ZUŠ Petra 

Ebena, Žamberk; ZŠ a MŠ Mladkov) 

• Záměry spadají hlavně pod prioritu 6 (infrastruktura) a priorita 3 (EVVO, zahrady) 

• Další aktualizace proběhne na jaře 2021, v návaznosti na nové programové dotační období – doporučujme 

dodání záměrů do SR 

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

členům ŘV. 



 

 
 

 

2.   Výstupy evaluace projektu MAP II 

          

V souvislosti s druhým rokem projektu MAP II vznikly výstupové zprávy, které bude schvalovat Řídící výbor MAP: 

➢ Evaluační zpráva  

➢ Sebehodnotící zpráva projektu  

➢ Evaluační letáky (= graficky zpracované aktivity, které byly v druhém roce realizovány, jsou určeny                       

k prezentaci aktivit) 

• výsledek dotazníku – jednání ŘPS: nikdo neměl k výstupovým zprávám připomínky, členové ŘPS se                                

o nich vyjadřovali pozitivně („jsou pěkně zpracovány a mají vysokou vypovídající schopnost“) a doporučili je 

ke schválení členům ŘV. 

 

3.   Co může projekt MAP II udělat pro školy v době Covid 

 
V dalším bodě seznámila odborná manažerka členy ŘPS s tím, že v tuto chvíli opět rušíme/přesouváme 

naplánované aktivity – jednorázové vzdělávací aktivity (např. ukázkové hodiny, semináře, workshopy, stáže). Dále 

je informovala o tom, že byly pozastaveny i některé implementační aktivity (např. projektové dny na SŠ, zájmové 

kroužky, školní fórum v Červené Vodě atd.). A pokud situace dovolí bude stále oslovovat zástupce škol s prosbou 

o schůzku k popisu potřeb školy (aktuálně hotovo cca 25 %). 

➢ Tato část jednání byla ale i praktickou částí, kde se Mgr. Výborná dotazovala členů ŘPS, co v tuto chvíli 

může projekt MAP II nabídnout školám, aby tak reagoval na aktuální situaci a potřeby škol; jaké konkrétní 

aktivity může projekt MAP II realizovat v souvislosti s využitím volných prostředků tak, aby reagoval na 

aktuální situaci ve školství; zda má projekt MAP II přenést své vzdělávací aktivity (pokud to daná aktivita 

dovolí) do on-line prostředí; jaké překážky na straně pedagogických pracovníků vidí členové ŘPS jako ty 

nejzásadnější v souvislosti s on-line vzděláváním; zda je pro školy atraktivní, kdyby by jim byla v rámci 

projektu MAP II nabídnuta možnost uvedení do provozu těch zařízení, které si školy pořizovaly za finanční 

příspěvek na technické vybavení do škol; a zda by byli ochotni se některé pracovní skupiny zúčastnit on-

line. 

• výsledek dotazníku – jednání ŘPS: Všichni členové ŘPS účastnící se elektronického jednání se jednomyslně 

shodli, že jsou ochotni účastnit se on-line jednání některé z pracovních skupin. V ostatních otázkách se 

členové ŘPS lišili – záleželo vždy, z jakého prostředí vycházeli. Pokud na jejich působišti (škola/školka/úřad/…) 

mají zdatného IT technika nebo jsou sami zdatní v práci s různými aplikacemi pro distanční vzdělávání, se 

spoustou věcí si dokáží poradit mnohem lépe než ti, kteří pracují na takovém místě, kde vázne komunikace, 

chybí technická a metodická podpora, i ochota učit se novým věcem. 



 

 
 

Na otázku, co může projekt MAP II nabídnout školám, aby tak reagoval na aktuální situaci a potřeby škol, byla 

největší poptávka po podpoře a sdílení zkušeností, zprostředkování příkladů dobré praxe ze škol, kde i v této době 

dobře fungují, a po podpoře v získávání takových kompetencí, aby příslušné pracoviště dokázalo stávající situaci 

dobře zvládat.  

Jaké konkrétní aktivity může projekt MAP II realizovat v souvislosti s využitím volných prostředků tak, aby reagoval 

na aktuální situaci ve školství? – V této otázce projevili členové ŘPS největší zájem o vytvoření platformy s cílem 

otevřené a konstruktivní komunikace k řešení potřeb všech zainteresovaných stran, optimálně např. formou on-

line kulatého stolu, školení v komunikačních platformách (Zoom, Google Classroom, MS Teams, …) i o technické 

dovybavení škol. Jako další nápad/návrh zaznělo uspořádání on-line besedy pro pedagogy s Janem Kršňákem 

(odborník na vztah mezi médii, výchovou a vzděláváním, náměstek MŠMT pro technologické inovace, zakladatel 

webu digideti.cz). 

Na otázku, jaké překážky na straně pedagogických pracovníků vidíte jako ty nejzásadnější v souvislosti s on-line 

vzděláváním, odpovídali členové ŘPS nejčastěji: časové, technické, chybějící nebo minimální 

systémová/metodická podpora ze strany vedení školy; týmová spolupráce; chuť učitelů učit se novým věcem. 

U otázky „Má projekt MAP II přenést své vzdělávací aktivity (pokud to daná aktivita dovolí) do on-line prostředí?“ 

zaznělo z jedné strany jednoznačné ANO, z druhé strany odpověď „spíše ne, protože jsou školy on-line výukou 

dost vytížené“, ale zazněl i názor, že záleží na dané aktivitě (některé aktivity se přenést dají, jiné nikoli). 

U otázky, zda je pro školy atraktivní, kdyby by jim byla v rámci projektu MAP II nabídnuta možnost uvedení                        

do provozu těch zařízení, které si školy pořizovaly za finanční příspěvek na technické vybavení do škol, se členové 

většinou shodli, že ano – resp. že by bylo vhodné oslovit přímo školy a tuto pomoc jim nabídnout. 

 

Příští jednání Řídící pracovní skupiny proběhne v lednu/únoru 2021 (termín ještě bude upřesněn) 

v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. 

 
Termíny dalších schůzek Pracovních skupin: 

➢ Matematická gramotnost a rovné příležitosti: 1.12.2020 od 15:00 hod. v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. 

➢ Čtenářská gramotnost: 7.12.2020 od 15:00 hod. v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. 

 
 

 

Zapsala: Mgr. Věra Stožická 


