
 

 

 
ČTVRTÉ SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

Místní akční plán pro region Kostelecko II.,  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009713 
26. 11. 2019 Kostelec nad Orlicí 

 
ZÁPIS 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Za realizační tým: Jan Kučera, Petra Hrdličková, Lenka Pelinková 
 
Program: 

1. Zahájení – přivítání – organizační náležitosti 
2. Strategické záměry do Strategického rámce MAP II. 
3. Implementační aktivity – přehled a plán pro rok 2020 
4. Vzdělávací aktivity – proběhlé a plánované na rok 2020  
5. Pracovní skupiny – přehled práce a výstupů 
6. Výzvy MAS, Šablony pro školy – informace 
7. Školení členů ŘV v rámci vzdělávání  
8. Diskuse 
9. Závěr 

 

1. Zahájení 
 
Na úvod Jan Kučera přivítal členy a hosty řídícího výboru a seznámil účastníky 
s programem a organizačními záležitostmi. Zapisovatelem byla ustanovena Petra 
Hrdličková. Ověřovatelem zápisu byl ustanoven Mgr. František Klapal.  

 

2. Strategické záměry do Strategického rámce MAP II. 

Řídící výbor nebyl při zahájení usnášeníschopný. V polovině prosince bude probíhat 
hlasování per rollam o strategických záměrech a přijetí za člena Dominika Žitného, 
zástupce KAP. V současné době podaly záměry do MAP ZŠ Častolovice, ZŠ Lípa nad 
Orlicí, CZŠ Borohrádek, ZŠ Bolehošť, MŠ Borohrádek, MŠ Třebechovice.  

 
3. Implementační aktivity – přehled a plán pro rok 2020 

 
Realizační tým představil probíhající implementační aktivity, a to kurz ředitel 
koučem, systemické vedení týmu, které naváže na kurz ředitel koučem, učitel 
koučem, učitel jako vědomý průvodce třídy, pedagog mentorem, týmová 
supervize, individuální mentoring pro pedagogy a žákovské parlamenty. 
 
Možnost využít prostředky pro podporu strategického plánování na školách. 

 



 

 

4. Vzdělávací aktivity – proběhlé a plánované na rok 2020 

Realizační tým přednesl proběhlé aktivity, velmi úspěšný byl seminář triády, který 
proběhl 3x, jedná se o jiné vedení třídních schůzek, po semináři některé školy ihned 
aplikovaly do praxe, velmi pozitivní ohlas i ze strany rodičů. 
Velmi podařené bylo setkání učitelů MŠ, kterého se zúčastnilo 36 učitelek ze 13 
různých MŠ, pořádala a prostory poskytla MŠ Chleny.  
 
Realizační tým dále přednesl plánované semináře na rok 2020. V termínu 31.3. – 
2.4.2020 se uskuteční konference v Kostelci nad Orlicí, podpora projektu Komenský 
2020. 
 

5. Pracovní skupiny – přehled práce a výstupů 

Pracovní skupiny se nadále schází, v příštím roce začne práce na aktualizaci 
dokumentu MAP, vyhodnocování dotazníků, příprava SWOT 3 analýzy. Následující 
řídící výbor bude schvalován dokument MAP. 

6. Výzvy MAS, Šablony pro školy – informace 

Výzvy IROP – pro základní školy, na odborné učebny, pro neformální vzdělání, 
uzávěrka 18.12.2019. 
 
Výzvy PRV – pro školky, spolky, kmenové učebny, zázemí, sociálky, jídelny, dětská 
hřiště, vyhlášeno 20.1., konec 20.2.2020, nutné mít projektový záměr v MAP. Výše 
dotace je 80%. Projektové záměry je třeba podat do 13.12.2019. 
 
Šablony – chystají se Šablony III, pravděpodobně začnou od února 2020, budou pro 
školy a školky, nebudou již pro DDM a ZUŠ, nebude tam žádná šablona na vzdělání, 
měla by tam být možnost mezinárodní spolupráce. 
 
Konzultaci a bezplatnou podporu pro šablony poskytuje v MAS NAD ORLICÍ Michaela 
Švecová. 
 

7. Školení členů ŘV v rámci rovných příležitostí 

Povinnost vychází z projektu MAP II – školení o příčinách a důsledcích nerovností ve 
vzdělávání a možnostech řešení. 
Z pracovních skupin vzešla potřeba řešit téma fungování učitele a asistenta pedagoga 
ve třídě. Realizační tým oslovil paní učitelku Speciální základní školy ve Vysokém Mýtě, 
která má dlouholetou praxi s prací s asistenty pedagoga, která školení vedla. 

  
 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Petra Hrdličková 

 
Zápis ověřil: Mgr. František Klapal 

 
 

  


