
 

 

 
5. SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

Místní akční plán pro region Kostelecko II.,  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009713 
11. 6. 2020 Doudleby nad Orlicí 

ZÁPIS 

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

Program: 

1. Zahájení – organizační náležitosti 
2. Schválení Dokumentu MAP II 
3. Nové záměry – změny do Strategického rámce MAP II 
4. Implementační aktivity – přehled a plán pro rok 2020/2021 
5. Vzdělávací aktivity – přehled a plán pro rok 2020/2021 
6. Pracovní skupiny – přehled práce a výstupů 2019/2020 
7. Informace z MAS, Výzvy, Šablony pro školy 
8. Diskuse 
9. Závěr 

1. Zahájení – organizační náležitosti 

Jan Kučera přivítal členy a hosty řídícího výboru (dále ŘV), představil novou kolegyni Annu 

Plockovou. Poté členy ŘV seznámil s programem a organizačními náležitostmi. Zapisovatelkou 

byla ustanovena Anna Plocková, ověřovatelkou Mgr. Jitka Kadrmasová. Dále informoval 

o ukončení členství Mgr. Jany Fajfrové, stávající členka ŘV členství ukončila na vlastní žádost. 

Jan Kučera přivítal novou členku Mgr. Zuzanu Brzokoupilovou Harmanovou, novou ředitelku 

ZŠ a MŠ Lípa nad Orlicí, která ve funkci nahradila Mgr. Kateřinu Guldánovou. ŘV byl při zahájení 

usnášeníschopný. Během jednání bylo třeba schválit dokument MAP. Hlasování 

o strategickém rámci proběhne per rollam v termínu 16.–17. 6. 2020. 

2. Schválení Dokumentu MAP II 

Jan Kučera stručně představil aktualizovaný Dokument MAP včetně všech jeho částí.  

Poté proběhlo schvalování jednotlivých částí dokumentu – všech 12 přítomných členů ŘV bylo 

pro. Nikdo z přítomných neměl připomínky. 

Dokument MAP II byl schválen. 

 

 

 



 

 

 

3. Nové záměry – změny do Strategického rámce MAP II 

RT představil nové strategické záměry. V současné době podaly záměry ZŠ a MŠ Častolovice 

a Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ Černilov. 

Všichni přítomní členové ŘV neměli námitky k zařazení obou představených záměrů.  

4. Implementační aktivity – přehled a plán pro rok 2020/21 

Jan Kučera nejprve uvedl statistiky výsledků dotazníku Vzdělávací a implementační aktivity na 

školní rok 2020/2021, v letošním roce jsme obdrželi 77 odpovědí. Všem přítomným poděkoval 

za vyplnění dotazníku. 

Poté představil jednotlivé implementační aktivity ve 4 okruzích a podobu, ve které jsou do 

území nabízeny.  

Jan Kučera nabídl, že pokud z území vzejde nápad na jinou formu některé z implementačních 

aktivit, MAP II podpoří její uskutečnění.  

5. Vzdělávací aktivity – přehled a plán pro rok 2020/2021 

RT informoval, že se kvůli koronavirové pandemii většina akcí ve stávajícím pololetí 

neuskutečnila; některé vzdělávací aktivity se přesunuly na následující pololetí. Během 

pandemie proběhlo několik webinářů – pro učitele MŠ Infekční a parazitární onemocnění 

u dětí předškolního věku a Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku s lektorkou 

Pavlínou Miltovou; pro veřejnost Život v digitální karanténě s Janem Kršňákem. 

Jan Kučera dále informoval o vzdělávacích aktivitách, které se na příští školní rok již podařilo 

naplánovat, i o aktivitách, které jsou prozatím v jednání. 

Členka ŘV Hana Zakouřilová zmínila, že je možné s Mgr. Jiřinou Bednářovou vyjednat 

i semináře přímo pro školy, nicméně je složité se s ní domluvit na termínu. 

6. Pracovní skupiny – přehled práce a výstupů 2019/2020 

RT informoval, že členové jednotlivých pracovních skupin pracovali na SWOT analýzách, 

problémech a jejich řešení do Dokumentu MAP II. Poděkoval členům PS za dobře odvedenou 

práci. Zároveň zmínil, že na setkání jednotlivých PS rádi uvítáme nové členy či hosty. 

7. Informace z MAS, Výzvy, Šablony pro školy 

Jan Kučera předal slovo Martině Lorencové, ředitelce MAS, aby ŘV informovala o novinkách a 

činnosti MAS. Martina Lorencová znovu zmínila, že mají RT upozornit na jakýkoli další zajímavý 

seminář, o nějž by mohl být v území zájem. Dále připomněla nabídku finanční podpory 



 

 

pedagogům v území, kteří by vypracovali metodiky či regionální učebnice z různých oborů – 

zdůraznila, že daný dokument musí být zveřejnitelný a poskytnutý všem na celém území. 

Připomněla probíhající výzvy: výzvy IROP – pro ZŠ, uzávěrka 28. 8. 2020; výzvy PRV – především 

pro MŠ, uzávěrka 15. 7. 2020. 

Také zmínila, že se začne chystat nová Strategie 2021+.  

Připomněla, že v rámci MAS NAD ORLICÍ poskytuje Michaela Švecová konzultaci a bezplatnou 

podporu pro šablony. Schvalují se už i Šablony III pro školy a školky. 

Nakonec informovala o novince – možnosti ubytování v budově bývalé školy v Kosteleckých 

Horkách, kde je kapacita 26 lůžek, vybavená kuchyně, společenská místnost atp. 

8. Diskuze 

Jan Kučera za RT MAP II poděkoval všem učitelům a ředitelům za zvládnutí složité situace, 

která nastala v důsledku veškerých opatření vlády ČR. Dále připomněl, že projekt MAP II je 

nyní v polovině, pokud chtějí školy využít podpory, je nejvyšší čas. 

Poté si vzala slovo Mgr. Stanislava Březinová, ocenila servis, který RT prostřednictvím projektu 

MAP II poskytuje, vyzdvihla velmi dobré vtahy v ředitelské komunitě v území. Zmínila, že díky 

této komunitě, která je pro ni velkým přínosem, dokáže pozitivní náladu přenášet i do své 

školky. Což se projevuje například v komunikaci s pedagogy, kteří s důvěrou přicházejí  a 

přináší krásné nápady a postřehy. Poděkovala oběma stranám.  

Mgr. Dagmar Sieglová se k jejím slovům připojila, zmínila, že není problém volat ostatním 

ředitelům v území, když nastane nějaký problém. 

Mgr. Simona Baláčková ocenila osobní kontakt mezi řediteli a RT MAP a dodala, že taková 

spolupráce není v jiných územích běžná. 

Mgr. Petr Kulíšek stručně informoval členy ŘV o Středním článku vedení a podpory, který 

prozatím nemá jasnou podobu, vše je ve formě diskuze. 

Mgr. Bc. František Klapal na závěr provedl členy ŘV ve své škole.  

9. Závěr  

Na závěr členové RT poděkovali všem přítomným za účast a popřáli vše dobré do nastávajících 

dní.

Zápis vyhotovila: Mgr. Anna Plocková 
 

Zápis ověřila: Mgr. Jitka Kadrmasová

 


