
 
 

 
 
 

 
1. SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

Místní akční plán pro region Kostelecko III, 
registrační číslo CZ02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022955 

2. 6. 2022, ZŠ G. J. Kostelec nad Orlicí 
 

ZÁPIS 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Za realizační tým: Jan Kučera, Anna Plocková 

Program: 

1. Zahájení – organizační náležitosti 
2. Informace o MAP III 
3. Ustanovení Řídícího výboru pro MAP III, volba předsedy 
4. Nové investiční záměry a změny v investičních záměrech 
5. Informace z MAS, výzvy, Šablony pro školy 
6. Diskuse 
7. Závěr 

 

1. Zahájení 
 
Jan Kučera přivítal všechny účastníky 1. setkání Řídícího výboru a zahájil ho. Představil 
program jednání.  
 

1. Zahájení – organizační náležitosti 
2. Informace o MAP III 
3. Ustanovení Řídícího výboru pro MAP III, volba předsedy 
4. Nové investiční záměry a změny v investičních záměrech 
5. Informace z MAS, výzvy, Šablony pro školy 
6. Diskuse 
7. Závěr 

 
Prvním bodem bylo ustanovení zapisovatele a ověřovatele. Zapisovatelem byla 
ustanovena Veronika Pažinová a ověřovatelem Martin Od. 
 
2. Informace o MAP III 
 
Jan Kučera představil projekt MAP III. Délku trvání a jeho hlavní principy – spolupráce, 
udržitelnost, partnerství, dohody, otevřenost, zapojení dotčené veřejnosti do plánování 
procesu. 



 
 

 
 
 

V dalším bodě se Jan Kučera věnoval přínosu projektu MAP pro území Kostelecka a 
představení hlavní body náplně projektu: 

- Rozvoj a aktualizace MAP 
- Evaluace procesu  
- Pracovní skupiny 

o 4 stávající – čtenářská a matematická gramotnost, rovné příležitosti, 
finanční 

o 3 nové – pro vedení škol, pro mateřské školy, pro základní školy 
 
Jan Kučera seznámil členy výboru s aktualizovanou organizační strukturou, která se 
skládá z realizačního týmu, řídícího výboru a 7 pracovních skupin. Jednotlivé složky 
struktury podrobně popsal.  
 
3. Ustanovení Řídícího výboru pro MAP III, volba předsedy 
 
Nejprve představil návrh členů Řídící výbor. Na seznamu bylo celkem 19 navržených 
členů, kteří pokračovali ve své funkci z předešlého projektu MAP II. Přítomni členové 
navrhli jako další členku přítomnou Lucii Zajíčkovou, ředitelku ZŠ Olešnice. Ta byla 
připsána do seznamu členů a došlo k formálnímu ustanovení Řídící výbor s 20ti členy. 
Dále se věnoval fungování Řídícího výboru. Po jeho představení se přešlo k volbě 
předsedy. Navrhnut byl Martin Odl. Jan Kučera vyzval členy k jeho schválení do funkce 
předsedy. Martin Odl v krátkosti poděkoval za důvěru.  
 
Jan Kučera se dále věnoval dokumentům, které se musí na setkání schválit. Jednotlivé 
dokumenty členům představil. 

- Statut ŘV 
- Jednací řád ŘV 
- Aktualizovaný seznam členů 
- Organizační strukturu a popis pozic RT 
- Přehled pracovních skupin a jejich členů 

 

Po jejich představení byly dokumenty hromadně schváleny 
 
Jan Kučera pokračoval v prezentaci. Věnoval se dále organizační struktuře. Nejprve 
představil realizační tým, který je neměnný – Anna Plocková a Jan Kučera. Členy 
informoval pouze o změně ve výši svého úvazku, kdy se mu snížil na 0,5. 
 
Další sloužkou organizační struktury jsou pracovní skupiny. Jan Kučera popsal hlavní 
činnost všech skupin a jejich členy. Vyzval členy Řídícího výboru o rozšíření členství PS 
z řad jejich kolegů. ČG a MG zůstala stejná jako v minulém projektu. 
Představil nové tři pracovní skupiny – pro vedení škol, pro základní školy a pro mateřské 
školy. 
Nyní vyzval členy k dotazům. Nikdo se nepřihlásil 
 



 
 

 
 
 

4. Nové investiční záměry a změny v investičních záměrech 
 
Dalším bodem jednání je aktualizace Strategického rámce o nové investiční záměry. 
Přijímat se bude 5 nových investičních záměrů a jedna změna. 
Jan Kučera vyzval ke schválení pěti nových IZ a změny jednoho IZ. Členové všechny 
záměry odsouhlasili. Jan Kučera je zařadí do Strategického rámce a odešle na Územní 
dimenzi. 
 
5. Informace z MAS, výzvy, Šablony pro školy 
 
Jan Kučera předal slovo ředitelce MAS NAD ORLICÍ Martině Lorencové, ta se věnovala 
tématu vyhlášení výzev. Nejprve informovala i dotaci z programu IROP – velký, který 
bude vyhlášen letos v srpnu a pak až za 6 let. Seznámila na co je možné IROP využít. 
V Kostelci je možné zažádat o navýšení kapacit v MŠ. Seznámila s pravidly žádosti, hlavně 
o výši žádané částky. Systém - kdo dřív napíše, kdo dřív odklikne. Nebude avízo. Pravidla 
zatím nejsou známa. Bez bodových kritérií. Není jisté jaká bude alokace. 
 
Poté informovala o dotaci tzv. malý IROP, která bude přes MAS NAD ORLICÍ. 
Malý IROP bude vyhlášen na přelomu roku 2022/2023. Vize kdo máte jaké záměry, 
vyřešit předem. Pro školy bude z tohoto programu vyhrazeno zhruba 30 milionů. 
Projekty o velikosti 1,5 – 2 mil. Představila na co lze žádat. Bližší informace odešle v září, 
aby si každý stanovil prioritu.  
 
Poslední informaci Martina Lorencová předala o Šablonách, které byly vyhlášeny 25. 5. 
2022. MAS pokračuje v nabídce bezplatné administraci projektu, kontaktní osoba 
Michaela Švecová, která se 21. 6. zúčastní školení. Spousta nejasností. Vyzývá k počkání 
s podání žádostí do 21. 6. Administrace Šablon bude jednoduchá. Dost peněz – 300 000 
na školu. Projekt na 3 roky. Vyzdvihla možnost podpory na psychology, speciální 
pedagog. Předala informace z krajské PPP Hradec Králové.  
Vyzvala k dotazům. 
 
6. Diskuse 
 
Jan Kučera vyzval k poslednímu bodu setkání, a to k diskusi. Martina Lorencová zmínila 
aktuální nabídku nadace PPF k objednání učebnic českého jazyka pro ukrajince zdarma.  
 
Jan Kučera zakončil jednání, popřál členům hezké prázdniny a poděkoval členům za jejich 
účast a spolupráci.  
 
 
Zápis vyhotovila:  
Veronika Pažinová 

Zápis ověřil:  
Mgr. Martin Odl

 


