
 

 
 

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

Datum a čas konání:  7.10.2021, od 17:00 do 18:30 hodin 

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

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

Mgr. Veronika Peteráčová (Lesní MŠ Letokvítek Letohrad), 

Lucie Malá (Cesta pro rodinu, z.ú.), 

 

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

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

 

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

PhDr. Simona Mikysková (ZŠ Jablonné nad Orlicí),  

Bc. Lenka Ševčíková (Obec Klášterec nad Orlicí). 

 

Mgr. Veronika Šimková zahájila jednání Řídící pracovní skupiny v 17:00 hod. a na úvod seznámila členy Řídící 

pracovní skupiny s programem jednání. 

Program jednání: 

• 1. Nový Strategický rámec MAP II (2021 – 2027) – verze 1.0 

• 2. Implementační část MAP – konkretizace definované aktivity – pracovní část 

 

 

1. Nový Strategický rámec MAP II (2021 – 2027) – verze 1.0 

V původním Strategickém rámci (verze 10.0) jsme evidovali celkem 253 záměrů.  

Nová verze Strategického rámce MAP II (2021 – 2027), verze 1.0, obsahuje celkem 55 zcela nových záměrů 

od 18 subjektů. Nové záměry jsme přes elektronický dotazník sbírali do 22. 9. 2021, podepsané originály 

dokumentů jsme sbírali do 30. 9. 2021. 1 projektový záměr přišel po termínu – bude tedy zařazen do další 

aktualizace Strategického rámce.  



 

 
 

V rámci konzultačního procesu bude nový Strategický rámec, verze 1.0, zaslán k připomínkování a kontrole 

všem relevantním aktérům, vč. členů ŘPS. Jak původní Strategický rámec (verze 10.0), tak i nový Strategický 

rámec (verze 1.0), jsou zveřejněny na našich webových stránkách: 

Původní Strategický rámec (verze 10.0) zde: 

https://www.maporlicko.cz/src/Frontend/Files/FileExtend/source/11_1620644136.pdf  

Nový Strategický rámec (verze 1.0) zde: 

https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/pripominkovani-zpracovanych-dokumentu-pro-so-orp-zamberk-

a-kraliky-4  

V rámci jednání ŘPS neměl žádný z přítomných členů k novému Strategickému rámci (verze 1.0) 

připomínky, přítomní členové ŘPS doporučili nový Strategický rámec (verze 1.0) ke schválení Řídícímu 

výboru. 

 

2. Implementační část MAP – konkretizace definované aktivity – pracovní část 

Na základě principu strategického plánování vzniklo v rámci prvního cyklu akčního plánování a implementační 

části MAP 6 nových aktivit, které rozpracovaly pracovní skupiny. Tyto aktivity budou v dalším dvouletém cyklu 

projektu ověřovány a dál skupinami rozpracovávány. 

Řídící výbor na svém jednání v dubnu 2020 určil jednu aktivitu, která mu má být nejpozději na posledním 

jednání představena ve formě projektové fiche (= v podobě komplexní aktivity, která je připravena k 

realizaci), a to: 

„Vzdělávání celé sborovny v komplexních tématech jako jsou metody aktivního učení, kritické myšlení, 

individualizace, teorie typů, H-mat, osobnostně sociální rozvoj aj. Po teorii by následovalo přenesení do 

praxe (úkoly od lektorů, vzájemné sdílení), po absolvování – ukázkové hodiny od zúčastněných.“ 

 

Úkolem pro Řídící pracovní skupinu je, aby se v pracovní části této aktivitě věnovala, více ji definovala, 

konkretizovala a rozpracovala tak, aby byla připravena „do šuplíku“. Ve chvíli, kdy by se pro ni našel finanční 

zdroj, by ji MAS ORLICKO mohla následně realizovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maporlicko.cz/src/Frontend/Files/FileExtend/source/11_1620644136.pdf
https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/pripominkovani-zpracovanych-dokumentu-pro-so-orp-zamberk-a-kraliky-4
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Priorita 2 
Rozvoj základních gramotností (čtenářská, matematická, jazyková) v předškolním i 

základním školství 

Cíl 2.2 
Využití moderních metod rozvoje profesních dovedností pedagogů – supervize, sdílení, stáže. 

Aplikace nových forem výuky do praxe škol včetně metodické podpory. 

Další cíle MAP - 

Typ aktivity AKTIVITA SPOLUPRÁCE Zapojené subjekty k řešení, záleží na rozsahu 

Popis aktivity 

Vzdělávání celé sborovny v komplexních 

tématech jako jsou metody aktivního 

učení, kritické myšlení, individualizace, 

teorie typů, H-mat, osobnostně sociální 

rozvoj aj. Po teorii by následovalo 

přenesení do praxe (úkoly od lektorů, 

vzájemné sdílení), po absolvování – 

ukázkové hodiny od zúčastněných. 

Cíl aktivity 

Vzdělávání pedagogů a 

zvyšování jejich kompetencí 

komplexně (nikoliv 

zaměřené pouze na jednu 

oblast nebo téma). 

Vzdělávání v rámci školy 

(celé sborovny) formou 

pozitivních vzorů. 

Realizátor MAS ORLICKO, z.s. Odpovědná osoba 

RT MAP II, Pracovní skupina 

pro čtenářskou a 

matematickou gramotnost 

Cílová skupina zaměstnanci ZŠ, MŠ 
Stav realizace, 
 časový plán 

příprava – 2020-2022 

Finanční zdroj MAS ORLICKO, z.s., k řešení Interní indikátor Počet vzdělávacích aktivit 

 

 

Členové diskutovali otázky a zatím se shodli na: 

• zaměření aktivity pro ZŠ s 2. stupněm, pro větší školy; 

• vzdělávání celé sborovny odborníkem – 1 konkrétní téma by naučil celou sborovnu;  

• přenesení do praxe – buď za pomoci tutora/mentora nebo sdílení zkušeností v rámci sborovny;  

• sdílení zkušeností v rámci škol (ukázkové hodiny); 

• přidaná hodnota – podpoření komunikace v rámci týmu (nová priorita č. 7) - četnost scházení se 

v rámci sborovny: 1x týdně (obdobně jako ve waldorfské škole) – nutné zakomponovat; 

• intuitivní pedagogika, Učení ve flow, Práce s chybou (dítěte), Sebepéče (bezpečný prostor pro tvorbu, 

ale i pro chybu na straně učitelů), Komunikace (vč. učitel – rodič), lektor – tip: Godi Keller (Norsko); 

• v definování aktivity bude Řídící pracovní skupina pokračovat na dalším setkání. 

Mgr. Šimková poděkovala všem přítomným a ukončila jednání v 18:30 hod. 



 

 
 

 

 

 

Příští společné jednání Řídící pracovní skupiny proběhne 19. ledna 2022, od 16:30 hod., 

v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s.  

Zapsala: Mgr. Věra Stožická 


