
 

 
 

Zápis z jednání Řídící pracovní skupiny v SO ORP Žamberk a Králíky 
 

Datum a čas konání:  12.04.2021, od 16:30 do 17:30 hodin 

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

Přítomny:   Mgr. Květoslava Stejskalová (ZŠ a MŠ Písečná), 

Lucie Malá (Cesta pro rodinu, z.ú.), 

Bc. Lenka Ševčíková (Obec Klášterec nad Orlicí),  

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

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

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

   PhDr. Simona Mikysková (ZŠ Jablonné nad Orlicí), 

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

 

Mgr. Veronika Výborná zahájila jednání Řídící pracovní skupiny v 16:30 a na úvod seznámila členy Řídící 

pracovní skupiny s programem jednání. 

Program jednání: 

1. Shrnutí výstupů z pracovních skupin 

2. Strategický rámec MAP, verze 10.0 

3. Zpětná vazba od rodičů a dětí v době pandemie 

4. Evaluace v projektu MAP II 

 

1. Shrnutí výstupů z pracovních skupin 

Mgr. Výborná představila členům Řídící pracovní skupiny stručné shrnutí výstupů, ke kterým dospěly pracovní 

skupiny, a následně o nich společně diskutovali: 

1. PŘÍČINY, které školám brání dobře a efektivně strategicky plánovat: 
 

• nechuť a únava pedagogů (hodně změn) 
• začít od vrchu/začít od spodu 
• neumí to/nebyli k tomu vedení (delegování) 
• potřeba nadšení ředitele 
• koncepce (jen 4 roky) – splněno/ne 
• není na to čas  



 

 
 

• obavy ředitelů – v ideálním případě se musí zapojit všichni 

• chybí odborné řízení → zvyk/decentralizace škol 
 

2. ZHODNOŤTE definovanou problémovou oblast (Oblast rozvoje řízení a strategického plánování ve 
školách, systematický rozvoj a správná implementace získaných znalostí) pomocí SWOT analýzy: 

  

SILNÉ STRÁNKY (vnitřní věci) PŘÍLEŽITOSTI (vnější věci) 

• kompetence ředitele (manažerské, 
pedagogické)  

• možnost všech zaměstnanců se podílet 
• splnění požadavků jednotlivých 

zaměstnanců, prezentace výsledků a podílu 
zúčastněných 

• teamová práce  
• společný cíl pro zaměstnance 
• revize cílů, možnost změn 
• pocit uspokojení ze splnění cíle 

• sdílení zkušeností a příklady dobré praxe 
mezi školami 

• prezentace školy před veřejností 
• možnost využití nabízené odborné 

pomoci a metodického vedení 
• zapojení rodiny a veřejnosti 

SLABÉ STRÁNKY (vnitřní věci) HROZBY (vnější věci) 

• chybí týmová spolupráce ve škole  
• nedostatek komunikace uvnitř týmu  
• nekompetence 
• úspěch = vyšší počet žáků 
• obava ze zodpovědnosti 
• více druhů koncepcí a plánů – potřeba 

sjednocení 

• legislativa (časté změny) = nejistota 
• časová náročnost 
• tlak rodičů a veřejnosti 

 

 

2. Strategický rámec MAP, verze 10.0 

• Nová verze Strategického rámce MAP obsahuje celkem 50 nových záměrů a 4 aktualizace                                 

od 15 subjektů.  Převážně se jedná o záměry spadající pod prioritu č. 6, která cílí na rozvoj, podporu 

a modernizaci infrastruktury školy. 

• Od 06.04.2021 do 13.04.2021 probíhal v SO ORP Žamberk a Králíky konzultační proces 

(připomínkování) – ke Strategickému rámci MAP (verze 10.0) jsme z území neobdrželi žádnou 

připomínku. 

• Verze 10.0 bude předložena Řídícímu výboru ke schválení dne 27.04.2021, účinnost pak poběží                          

od 03.05.2021. 

• Další aktualizace Strategického rámce proběhne na podzim 2021. V návaznosti na nové programové 

období bude všem subjektům z území doporučeno dodat všechny záměry do Strategického rámce 

právě v rámci další aktualizace. 

• Změna podoby Strategického rámce MAP v souvislosti s novým programovým obdobím (léto 2021). 



 

 
 

 

3. Zpětná vazba od rodičů a dětí v době pandemie 

Komunikace s rodiči: 

• Všichni z důvodu výuky, většina z důvodu opatření X 1/5 zjišťuje problémy / potřeby 

• 71 % komunikuje nahodile, dle potřeby 

• Platformy jsou různé (nejvíce – Bakaláři) 

• Největší problém rodičů z pohledu škol je aktuálně logistika 

Zjišťování potřeb: 

• 50 % ano / ne 

• Účast rodičů 75 % a více, výsledky byly pro školu přínosné 

• Předmětem: nejčastěji výuka 

 

4. Evaluace projektu MAP 

V průběhu dubna 2021 probíhá každoroční evaluace projektu MAP II.  Členové Řídící pracovní skupiny byli                 

na závěr jednání požádáni, aby vyplnili evaluační dotazník. 

 

Mgr. Výborná poděkovala všem přítomným a ukončila jednání v 17:30 hod. 

Příští společné jednání Řídící pracovní skupiny proběhne 3. června 2021, od 15:00 hod.  

v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. v Žamberku  

(forma jednání bude upřesněna mj. v závislosti na aktuální epidemiologické situaci). 

 

Zapsala: Mgr. Věra Stožická 


