
 

 
 

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

Datum a čas konání:  03.06.2021, od 15:00 do 16:30 hodin 

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

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

Mgr. Květoslava Stejskalová (ZŠ a MŠ Písečná), 

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

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.) 

 

Omluvena:   PhDr. Simona Mikysková (ZŠ Jablonné nad Orlicí), 

 

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. Připomínkování analytické části MAP 

2. Opatření, aktivity nově definované priority 

3. Připomínkování vyhodnocení naplňování akčního plánu 

4. Sběr neinvestičních aktivit, příprava šetření 

 

 

1. Připomínkování analytické části MAP 

• Odborná manažerka seznámila členy Řídící pracovní skupiny s aktualizací stávající verze dokumentu 

Analytická část MAP verze 4.0 

• Došlo primárně k aktualizaci následujících kapitol: 

  1.1.2 analýza strategických dokumentů týkajících se vzdělávání (rešerše) 



 

 
 

  1.1.3 charakteristika školství v území (data doplněna o další školní roky) 

  1.2.5 agregovaný popis potřeb 

  1.2.6 rovné příležitosti (druhá část kapitoly) 

  1.2.8 on-line a distanční vzdělávání 

• Dokument bude předán do připomínkovacího řízení, které se uskuteční v termínu 07. – 14.06.2021, 

poté bude předložen ke schválení Řídícímu výboru (hlasování formou per rollam v termínu                             

21. – 28.06.2021). 

• Následovat bude aktualizace Strategické části a neinvestičních aktivit. 

• Členové Řídící pracovní skupiny definovali drobné připomínky, které Odborná manažerka zapracuje 

do dokumentu. 

• Členové Řídící pracovní skupiny doporučili dokument ke schválení Řídícímu výboru (po absolvování 

veřejného připomínkování). 

2. Opatření, aktivity nově definované priority 

• Nová priorita a cíle byly definovány na minulém jednání pracovních skupin (04/2021) na základě nově 

zjištěných informací – analytických vstupů, celá aktualizovaná kapitola Východiska pro strategickou 

část (problémové oblasti, SWOT analýza, priority a cíle MAP) členové PS finálně připomínkovali v 

květnu 2021. 

• Pracovní část: Členové ŘPS měli v tomto bodě za úkol definovat jednotlivá opatření (= aktivity) pro 

novou prioritu a cíle (vyznačeno žlutě) 

 



 

 
 

 

Priorita 7: Podpora a rozvoj strategického řízení a plánování ve školách jako procesu, do kterého 
budou zapojeni všichni pracovníci školy, povede k systematickému rozvoji v definovaných oblastech, 
ke zvýšení kvality vzdělávání a ke zlepšení klimatu škol. 

Cíl 7.1: Snížení byrokratické a administrativní 
zátěže jednotlivých škol a jejich pracovníků. 
Snížení nepedagogické zátěže ředitelů a 
pedagogických pracovníků. Posílení jasné 
vzájemné informovanosti, komunikace, 
spolupráce a důvěry mezi školami. Sjednocení 
celého procesu v rámci středního článku ve 
vzdělávání. 

Opatření: 
- snížení počtu úředníků na MŠMT 
- prostory škol otevřít úředníkovi MŠMT 
- MAP/MAS 
- společné porady ředitelů 1x/měsíc (např. 
„spádové školy“ pod ORP – Dlouhé Stráně) 
- koncepční/jednotné změny 
- sdílený právník/poradna 

Cíl 7.2: Posílení komunikace a práce v týmu v 
rámci celých škol. Podpora participace všech 
pracovníků v definování společné hlavní a dílčích 
vizí. Společná evaluace těchto procesů a 
průběžného vyhodnocování. Vytvoření vhodných 
podmínek pro posílení sdílení zkušeností ve 
sborovnách škol. 

Opatření: 
- tutor/metodická podpora 
- příklad dobré praxe 
- dobré klima školy (budovat dobrou atmosféru) 
- snížit úvazek/dát do úvazku – prezentovat to 
jako součást úvazku 
- více společného setkávání učitelů (např. ráno) 
- předcházet vyhoření učitelů 
- nový ŠVP (do 3 let musí být zpracován) 
- tandemová výuka (podpora) 
- vzdělávání 
- podpora praktické činnosti (společné) 
- efektivní porady (provozní x vztahovo-
pedagogické) 
- supervize (1x/6 týdnů) 
- „jak rozmluvit pedagogy při poradě?“ 

Cíl 7.3: Posílení komunikace a pravidelné 
vzájemné informovanosti mezi školami a jejich 
zřizovateli, vč. většího zapojení zřizovatelů do 
diskuzí týkající se regionálního školství, podnícení 
zájmu o něj. Podpora zřizovatele v hledání 
vhodných lídrů na pozice ředitelů. 

Opatření: 
- porady ředitelů 
- „tlumit“ konkurenci a namísto toho podpořit 
dialog (např. Žamberk) 
- veřejné fórum i definování priorit (žákovské 
parlamenty) 
- psychohygiena/práce s konfliktem 

Cíl 7.4: Vzdělávání, osvěta a sdílení zkušeností v 
oblasti strategického řízení a plánování. 
Kontinuální podpora této oblasti. Správná 
implementace získaných znalostí.  

Opatření: 
- vzdělávání 
- tutor 
- metodická podpora 
- supervize (personální „supervize“) 
- teambuilding 

 

3. Připomínkování vyhodnocení naplňování Akčního plánu 

• Akční plán = konkrétní realizované činnosti a aktivity 

• Aktuálně je vytvořen na období od 1.9.2020-28.2.2022 s tím, že nyní se hodnotí naplňování činností 

pro školní 2020/2021. 

• Stav aktivit ve školách – doba pandemie 



 

 
 

• Členové Řídící pracovní skupiny potvrdili stav aktivit (ovlivněno pandemickou situací) 

• Připomínky a náměty k dokumentu – členové Řídící pracovní skupiny neměli k připravenému 

dokumentu připomínky a doporučili jej ke schválení Řídícímu výboru. 

 

4. Sběr neinvestičních aktivit, příprava šetření 

  

 

 

 

Odborná manažerka vysvětlila členům Řídící pracovní skupiny výše uvedené schéma týkající se Neinvestičních 

aktivit, které se dále dělí na Aktivity škol a Aktivity spolupráce.  

Na závěr jednání dostali členové ŘPS poslední úkol z pracovní části, a to vyplnit a připomínkovat připravený 

dotazník zaměřený právě na aktivity spolupráce a na aktivity té školy, v níž daný člen ŘPS pracuje (za účelem 

připomínkování chystaného šetření).  Členové ŘPS v dotazníku měli uvést např. název, cíl, popis, frekvenci 

realizace, finanční náročnost a zdroje aktivity, spolupracující subjekty, a rovněž to, zda se škola chystá danou 

aktivitu realizovat i v příštích letech (2021/2022 a a2022/2023) – a pokud ne, tak zdůvodnění proč. 

• Členové Řídící pracovní skupiny neměli k chystanému šetření a dotazníku žádná doplnění ani 

poznámky. 

Mgr. Výborná poděkovala všem přítomným a ukončila jednání v 16:30 hod. 

Příští společné jednání Řídící pracovní skupiny proběhne v září 2021.  

(datum, čas a forma jednání bude upřesněna). 

 

Zapsala: Mgr. Věra Stožická 

 

Neinvestiční 
aktivity

Aktivity škol

Aktivity 
spolupráce

 • Aktivity realizované uvnitř jednotlivých škol a školských zařízení 

• Šablony, jiné zdroje OP VVV 

• Také bez nutnosti finanční podpory 

• Podklad pro konkretizaci návazných projektů  

• Spolupráce mezi školami nebo mezi školami a ostatními aktéry 

• Aktivní pozice všech zúčastněných 

• Cíl, popis, území, odpovědná osoba, nositel a partner 

(potenciální), časový plán realizace, finanční náklady, počet a 

typ škol zapojených v rámci práce s cílovou skupinou, možné 

zdroje financování 


