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Zápis z jednání finanční pracovní skupiny 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ll Vysokomýtsko 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009710 

 
 

Místo konání: online prostřednictvím emailové komunikace 
Datum a čas: 27. 4. 2021 
Přítomni: dle prezenční listiny – viz příloha zápisu 
Setkání: 12. 
Zápis: 
 
Za RT pracovala Veronika Pažinová. 
 
Z důvodu koronavirové epidemie jsme přistoupili k uskutečnění 12. setkání pracovní skupiny 
prostřednictvím e-mailové komunikace.  
 
Cílem 12. setkání pracovní skupiny pro financování bylo předat členům pracovní skupiny 
důležité informace týkající se projektu MAP III. 
 
Členové obdrželi souhrnné informace v dokumentu, který jim byl Veronikou Pažinovou zaslán 
dne 27. 4. 2021. Dokument je součástí tohoto zápisu. 
 
Zpětnou vazbu RT obdržel pouze od dvou členů, a to od paní ředitelky Černé a paní ředitelky 
Bystřické Mandíkové. Obě paní ředitelky se vším souhlasí, vše si pročetly a se vším se 
seznámily. Ostatní členové se nijak nevyjádřili. 
 
Další setkání se uskuteční v průběhu června. Forma setkání bude vybrána dle aktuálních 
protiepidemických podmínek. 
 
 
 
Zapsal člen RT: Veronika Pažinová 



 
 

 
12. setkání finanční pracovní skupiny 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ll Vysokomýtsko 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009710 

 
 
Vážení členové finanční pracovní skupiny, 
 
ráda bych Vám předala informace o aktuálním dění v projektu MAP II Vysokomýtsko.  
 
Dovolila jsem si opět zvolit formu e-mailové komunikace. Níže Vám popisuji vše, co se událo 
od doby, co jsme se naposledy viděli při online setkání dne 21. 1. 2021 
 

1. Podpora nákupu vzdělávacích pomůcek 
Od ledna letošního roku nabízíme školám podporu v nákupu vzdělávacích pomůcek. Nabídli 
jsme dvě varianty – nákup pomůcek, které budeme do území půjčovat a nákup pomůcek přímo 
do škol. Na výběru „půjčovacích pomůcek“ se podíleli členové všech pracovních skupin. Avšak 
se ukázalo, že daleko přínosnější pro školy je varianta nákupu pomůcek přímo do škol, kde si 
mohou pedagogové vybrat pomůcky přímo na míru svých potřeb. Tuto naší podporu využilo 
19 mateřských, základních a uměleckých škol. Nákup pomůcek je podmíněn vypracováním 
metodických materiálů, které budou součástí dokumentů projektu MAP II a budou zveřejněny 
na webových stránkách projektu MAP, kde budou dostupné pro ostatní pedagogy k nahlížení 
a čerpání inspirací. Aktuálně máme objednané skoro všechny pomůcky a čekáme na jejich 
postupné dodávání. Minulý týden jsme začali pomůcky do škol rozvážet. 
  

2. Střední článek 
Téma středního článku jsme již zmínili při našem lednovém online setkání. Na základě tehdejší 
dohody jsme pro ředitele mateřských a základních škol připravili seminář týkající se středního 
článku, který se uskutečnil 18. 3. 2021. Seminářem provázela Eva Feyfarová, členka pracovní 
skupiny vzdělávání národní sítě MAS ČR. Z tohoto setkání vznikl zápis, který naleznete v příloze 
e-mailu. Také jsme se zúčastnili konference Úspěch pro každého žáka, který byl věnován 
hlavně střednímu článku. Možnost účasti na této konferenci jsme nabídli všem ředitelům 
v našem území, avšak nikdo této možnosti nevyužil. Na konferenci byla zahájena veřejná 
konzultace ke střednímu článku. Byli bychom rádi, kdy se této debaty zúčastnili ředitelé 
z našeho území. Dnes jim byl odeslán přehled s aktuálními informacemi ohledně středního 
článku. I Vám ho přikládám v příloze.  
 

3. Dotazníky 
S aktualizací Dokumentu MAP jste byli seznámeni již při online setkání v lednu. Aktuálně 
pracujeme na vytvoření dotazníků, které budou podkladem pro vytvoření analýzy SWOT, která 
je důležitou součástí Dokumentu MAP. Na finální podobě dotazníků pracujeme se členy 
ostatních pracovních skupin (matematická, čtenářská a rovné příležitosti). Dotazníky budou 
zaměřeny na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a přístup k rovným příležitostem. 
Dotazníky budou určeny pro pedagogy mateřských i základních škol. Jejich rozesílání 
plánujeme na květen. Rozešleme na ředitele škol s žádostí, aby dotazníky předali pedagogům. 
Na vyplnění bude lhůta cca 14 dnů. Poté začneme dotazníky zpracovávat, a to za pomocí členů 



 
pracovních skupin pro matematickou a čtenářskou gramotnost a rovné příležitosti. Prakticky 
se bude jednat o stejný postup, jako při aktualizaci Dokumentu MAP, která probíhala na jaře 
roku 2020. 
 

4. Vzdělávací aktivity 
Za měsíce únor – duben jsme zorganizovali 13 webinářů pro učitele MŠ, 11 webinářů pro 
pedagogy ZŠ, 7 webinářů pro rodiče. Všechny tyto aktivity pořádáme ve spolupráci s kolegy 
z MAP Kostelecko. V únoru a březnu byly webináře kapacitně naplněny. Po otevření škol 
v dubnu zájem o online vzdělávací aktivity klesl, což je samozřejmě pochopitelné.  
 
Když to ještě bylo možné, zprostředkovávali jsme projektové dny pro děti v MŠ, v únoru se jich 
uskutečnilo 5. Co se nám podařilo, tak navázat spolupráci s českými spisovatelkami, které 
dělají online workshopy pro žáky ZŠ přímo v jejich online vyučování. Nabízíme nejen 
spisovatelky, ale také Jana Kršňáka, který se věnuje digitálnímu světu. Takovýchto workshopů 
pro žáky jsme uskutečnili od března 11.  
 
S ohledem na zkušenosti z předchozích měsíců jsme se rozhodli, že na měsíce květen a červen 
uskutečníme jen několik webinářů pro pedagogy jak ze ZŠ, tak z MŠ. Zaměříme se spíše na 
nabídku workshopů s odborníky přímo do online výuky. A jelikož se postupně vrací děti do MŠ, 
opět obnovíme nabídku projektových dnů. V příloze Vám zasílám nabídku aktivit na květen a 
červen. 
 

5. MAP III 
Ještě v krátkosti o projektu MAP III. V květnu začneme sepisovat žádost o projekt MAP III, 
kterou plánujeme podat cca v červenci letošního roku. K žádosti potřebujeme souhlasy 
ředitelů škol o spolupráci s projektem MAP III. Aktuálně máme 2/3 souhlasů. 
 
Pokud by Vás cokoliv napadlo, neváhejte mě kontaktovat. Až budeme mít hotové dotazníky, 
tak Vám je rozešlu k náhledu.  
 
V měsíci červnu se uskuteční setkání Řídícího výboru. Zatím to vypadá opět na online setkání. 
Jakmile budeme mít termín, tak Vám dám určitě vědět. 
 
Děkuji. 
 
S pozdravem 
 
Veronika Pažinová 
koordinátorka MAP Vysokomýtsko 
 
NAD ORLICÍ, o. p. s. 
Kostelecké Horky 57 
517 41  Kostelec nad Orlicí 
Tel.: 603 211 355 
Email: veronika.pazinova@nadorlici.cz 
Web: http://map.nadorlici.cz/vysokomytsko 
FB: https://www.facebook.com/mapvysokomytsko/ 



 
 


