
 

 

ZÁPIS  
1. setkání 

Pracovní skupiny financování 
 

MAP III Vysokomýtsko 
7. 12. 2022, 15:00 – 16:00 hod., sídlo MAS NAD ORLICÍ, Kostelecké Horky 

 

Přítomni – za pracovní skupinu: PhDr. Zdena Müllerová, Mgr. Monika Bystřická Mandíková, Ing. Anna 
Ludvíčková, Bc. Martina Lorencová, Renata Benešová, Jan Pažin 
Omluveni – za pracovní skupinu: --- 
Host: Michaela Švecová 
 
Přítomni – za realizační tým: Petra Čejková, Veronika Pažinová 
Omluveni – za realizační tým: --- 
 
Body jednání: 

• Uvítání 

• Šablony v území Vysokomýtska – host Michaela Švecová (MAS NAD ORLICÍ) 

• Dotační výzvy pro školy 

• Mapa vzdělávacího (ne)úspěchu 

• Kompendium 

• Sdílení zkušeností 

• Diskuse 

• Závěr 

 
Průběh jednání: 
Petra Čejková a Veronika Pažinová uvítaly účastníky na prvním setkání pracovní skupiny financování 
 
Od začátku projektu MAP III došlo v průběhu času k aktualizaci členů pracovní skupiny. Konečné složení je 
následující: 

• PhDr. Zdena Müllerová, ředitelka ZŠ Sv. Čecha, Choceň 

• Mgr. Monika Bystřická Mandíková, ředitelka ZŠ Knířov, Vysoké Mýto 

• Ing. Anna Ludvíčková, manažer MAS Litomyšlsko, o. p. s. 

• Bc. Martina Lorencová, ředitelka MAS NAD ORLICÍ, o. p. s. 

• Renata Benešová, odbor školství, Vysoké Mýto 

• Jan Pažin, starosta města Choceń 
 
Veronika Pažinová nejprve členy seznámila s programem setkání.  
 
Šablony 
Prvním bodem bylo téma čerpání Šablon. K tomuto tématu byla přizvaná jako host Michaela Švecová, 
pracovnice MAS NAD ORLICÍ, která má na starosti projekt Šablon. Michaela Švecová informovala účastníky o 
stavu čerpání Šablon III. a OP JAK. K tomuto tématu informovala Anna Ludvíčková údaje z území MAS 
Litomyšlska. Některé školy z území projektu MAP III Vysokomýtsko využívají bezplatnou pomoc při 



 

 

administraci Šablon od pracovnic obou MAS, někteří ředitelé využívají placenou službu od agentur. Přítomní 
se shodli na tom, že čerpání Šablon v jednotlivých školách vychází vždy z potřeb dané školy a ochoty učitelů 
podílet se na realizaci aktivit ze Šablon. V území ORP Vysoké Mýto Šablony čerpá přes 80% škol. 
 
Dotační výzvy pro školy 
Martina Lorencová informovala přítomné o plánující výzvě MAS NAD ORLICÍ IROP, kdy bude pro základní 
školy vyhraněno zhruba 2 000 000,- Kč. Výzva je plánovaná na květen 2023. Anna Ludvíčková informovala o 
plánování výzvy MAS Litomyšlsko v červnu 2023. Školy budou včas informovány. Důležité je, aby školy měly 
své investiční záměry uvedené ve Strategickém rámci MAP. 
 
Mapa vzdělávacího (ne)úspěchu 
Na setkání ředitelů škol z ORP Vysoké Mýto, které svolával odbor školství dne 28. 11. 2022 zmínila vedoucí 
odboru Mgr. Jindřiškou Klaudovou vzniklou Mapa vzdělávacího ne/úspěchu, která cílí na vzdělávací a sociální 
problémy v daném území ORP. Pro Vysokomýtsko výstupy v této mapě nevyšly zrovna nejlépe. RT nabídl 
členům pracovní skupiny možnost zorganizování setkání s tvůrci této mapy. Paní Benešová přislíbila 
poskytnutí prostorů zasedací místnosti na úřadě ve Vysoké Mýtě pro toto setkání. RT má za úkol setkání 
s realizátory Mapy domluvit na nejbližší možný termín. Na setkání budou pozváni všichni ředitelé z místních 
MŠ a ZŠ, dále zástupci sociálního a školního odboru, zřizovatelé a pracovníci OSPOD a PPP. 
Mapa vzdělávacího ne/úspěchu pro ORP Vysoké Mýto ke stažení zde. 
 
Kompendium 
Realizační tým informoval členy PS o vydání Kompendia na téma přístupu k dětem s poruchami chování (s 
ohledem na školní prostředí). Autory kompendia jsou Mgr. Ivana Nováková a Mgr. Milan Jirout. Autoři budou 
pozvání na společné setkání všech pracovní skupiny na jaře 2023, aby kompendium představili a společně se 
členy PS naplánovali aktivity k tomuto tématu na následující programové období projektu MAP IV. 
Kompendium je ke stažení na webu projektu MAP Vysokomýtsko zde. 
 
Evaluace 
Veronika Pažinová informovala členy PS o plánované evaluaci projektu MAP v území Vysokomýtska. 
Představila jim harmonogram evaluací. Od zhruba poloviny ledna bude probíhat evaluace ředitelů místních 
MŠ, ZŠ a ZUŠ formou řízených rozhovorů. Evaluace dalších aktérů ve vzdělávání, jakou jsou pedagogičtí 
pracovníci, zřizovatelé a rodiče bude probíhat formou dotazníkového šetření. Výstupy budou zpracovány do 
závěrečné evaluační zprávy. 
 
Sdílení zkušeností 
Martina Lorencová informovala přítomné o finském programu proti šikaně KiVa. Více informací zde.  
Dále informovala o nově vzniklé pozici sociálního/komunitního pracovníka pro území MAS NAD ORLICÍ, který 
započne svojí práci od března 2023 a bude též k dispozici školám, ale pouze těm, co leží na území MAS NAD 
ORLICÍ. 
 
Členové pracovní skupiny vznesli námět na vytvoření dokumentu tzv. sumáře, kde by bylo možné sdílet 
vyzkoušené a kvalitní odborník ve vzdělávání a dobrou praxi. RT si bere za úkol takovýto sumář vytvořit a 
umístit na webové stránky projektu MAP III Vysokomýtsko.  
 
Další setkání pracovní skupiny proběhne na 15. 2. 2023 v ZŠ Sv. Čecha.  
Zapsala: Veronika Pažinová dne 7. prosince 2022 

https://www.mapavzdelavani.cz/analyticke-zpravy-pro-orp
https://map.nadorlici.cz/src/Frontend/Files/FileExtend/source/52_1672842731.pdf
https://www.scholaempirica.org/metodiky/kiva/

