
 

 
 

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

Datum a čas konání:  15.09.2021, od 16:30 do 17:30 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), 

PhDr. Simona Mikysková (ZŠ Jablonné nad Orlicí), 

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

Lucie Malá (Cesta pro rodinu, z.ú.), 

Bc. Lenka Ševčíková (Obec Klášterec nad Orlicí), 

  

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

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

 

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

pracovní skupiny s programem jednání. 

Program jednání: 

1. Aktualizace Vize projektu MAP II 

2. Třetí evaluační zpráva z projektu MAP II 

3. Plán práce na další období 

 

 

1. Aktualizace vize projektu MAP II 

Odborná manažerka na úvod předložila členům Řídící pracovní skupiny text Vize projektu MAP II a požádala 

je o jeho aktualizaci: 

„Území SO ORP Králíky a Žamberk má dostupný, kvalitní a spravedlivý vzdělávací systém. Vzdělání každého 

jedince respektuje jeho potřeby, umí se přizpůsobit jeho možnostem a jeho prvotním zájmem je pokrok a 

dosažení maximální hranice jeho schopností.  



 

 
 

Sdílení zkušeností a spolupráce všech aktérů vzdělávání, osvěta mezi rodiči a pochopení široké veřejnosti vede 

k rozvoji a zkvalitnění výchovy a vzdělávání.  

Vzdělávání je chápáno jako celoživotní proces, který podporuje iniciativu, tvořivost a vychází vstříc 

dlouhodobým potřebám společnosti a trhu práce. Cílem je vychovat sebevědomé jedince s uplatněním v 

každodenním životě.“ 

Členové ŘPS text po důsledném pročtení a následné diskuzi (např. důsledky distančního vzdělávání) navrhli 

následující úpravu textu Vize a v navrhované úpravě jej doporučili předložit Řídícímu výboru ke schválení: 

„Území SO ORP Králíky a Žamberk má dostupný, kvalitní a spravedlivý vzdělávací systém. Vzdělání každého 

jedince respektuje jeho potřeby, umí se přizpůsobit jeho možnostem a potřebám a jeho prvotním zájmem 

je rozvoj a pokrok a dosažení maximální hranice jeho schopností a dovedností.  

Sdílení zkušeností a spolupráce všech aktérů vzdělávání, osvěta mezi rodiči a pochopení široké veřejnosti 

vede k rozvoji a zkvalitnění výchovy a vzdělávání.  

Vzdělávání je chápáno jako celoživotní proces, který podporuje iniciativu, tvořivost a vychází vstříc 

dlouhodobým potřebám společnosti a trhu práce. Cílem je vychovat sebevědomé, respektující, jedince s 

uplatněním v každodenním komunitním životě.“ 

2. Třetí evaluační zpráva z projektu MAP II 

Odborná manažerka členy ŘPS dále informovala o Třetí evaluační zprávě z projektu MAP II, která hodnotí 

třetí rok projektu k 31. 8. 2021 (od 1. 5. 2020). Jejím obsahem je kontrola odvedené práce, porovnání s 

projektovou fichí, a také vydefinování činností, které zbývají do konce projektu. 

Nejdůležitějšími závěry Třetí evaluační zprávy je, že druhá pandemie covidu cíle projektu neovlivnila, a to 

zejména díky včasné reakci realizačního týmu MAP II na epidemiologickou situaci v ČR. Nejrozsáhlejší změny 

proběhly v rámci implementační aktivity 4.3, kdy některé zájmové kroužky byly doplněny o formu letních 

setkání / příměstských táborů, tak, aby došlo k dočerpání hodinových sazeb zapojených osob. A dalším 

důležitým závěrem je sdělení, co vše zbývá realizovat do konce projektu MAP II. Kromě práce v KA2 

(dokončení cyklu akčního plánování) momentálně chybí k dokončení: jednorázové aktivity (14x) a provedení 

závěrečné evaluace jednotlivých aktivit (vč. rozvojového potenciálu) vč. ukončení činnosti v aktivitách, kde 

ještě činnost nebyla ukončena – 4.1, 4.4, 4.5. Provedená evaluace (04/2021) nedefinovala projektové 

nedostatky. 

Členové ŘPS ke Třetí evaluační zprávě neměli další připomínky a doporučili ji předložit Řídícímu výboru ke 

schválení. 



 

 
 

3. Plán práce na další období 

Odborná manažerka seznámila členy pracovních skupin s tím, že se projekt MAP II nachází ve své závěrečné 

fázi. Ukončení projektu bude k datu 30. 4. 2022 (setkání pracovních skupin proběhne ještě                                                                                                                                                                                                                                        

v termínech: 7.10.2021, a dále pak v lednu 2022 a v dubnu 2022). Po pracovních skupinách bude vždy 

následovat jednání Řídící pracovní skupiny. 

Na MAP II pak naváže projekt MAP III, a to od 1. 5. 2022 (momentálně je podaná Žádost u ŘO) – MAP III bude 

bez implementačních aktivit, obsahem bude pouze strategické plánování. 

Momentálně probíhá postupné ukončování činnosti v jednotlivých aktivitách, evaluace činnosti, tvorba 

rozvojového potenciálu, pořádání vzdělávacích aktivit (pozvánky jsou k dispozici na webu) a tvorba 

Strategické části MAP. 

 

 

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

Příští společné jednání Řídící pracovní skupiny proběhne 7. října 2021, od 17:00 hod., 

v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s.  

Zapsala: Mgr. Věra Stožická 


