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ZÁPIS 

 
Program: 
 

1. Zahájení – uvítání 
2. Schválení nových členů 
3. Informace a harmonogram projektu MAP II   
4. Informace z MAS 
5. Schválení Průběžné sebehodnotící zprávy 
6. Schválení nového strategického rámce MAP II 
7. Projekt MAP III 
8. Diskuze 
9. Závěr 

 
1. Zahájení 

Veronika Pažinová, členka realizačního týmu, přivítala účastníky a představila pravidla online 

setkání – poprosila účastníky, aby měli vypnuté mikrofony. V případě, že budou chtít něco říci, 

mají se přihlásit prostřednictvím funkce „ručička“, nebo napsat do chatu, který spravuje Petra 

Čejková. Prostřednictvím chatu proběhne také hlasování. Vždy, když budou členové ŘV 

vyzváni, napíšou do chatu ANO, které znamená souhlasím, nebo NE, které znamená 

nesouhlasím. Poté Veronika Pažinová představila program setkání. Oproti zaslané pozvánce 

bylo pořadí jednotlivých bodů programu mírně změněno kvůli avizovanému pozdnímu 

příchodu některých členů ŘV. Zapisovatelkou byla ustanovena Anna Plocková z MAP 

Kostelecko, ověřovatelkou Ivona Filipová, ředitelka ZUŠ Choceň. 

2. Schválení nových členů 

V řídícím výboru došlo ke změně členů. Z ŘV vystoupila paní ředitelka ze ZŠ České Heřmanice 

Jaroslava Kafková. Dále došlo k aktualizaci členů. V DDM Choceň skončila ve funkci ředitelky 

Mgr. Petra Fridrichová, za níž nově nastoupila Mgr. Veronika Zítková. V obci Dobříkov se 

vyměnili starostové, ve funkci je nově Ing. Nikola Kajzrlíková. Aktuální počet členů ŘV je 22. 

K hlasování je potřeba nadpoloviční většina členů ŘV, tj. minimálně 12. Veronika Pažinová 

konstatovala, že ŘV prozatím není usnášeníschopný, v průběhu jednání se však přihlásí ještě 2 

členové, kteří se předem omluvili za pozdní příchod. 
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3. Informace a harmonogram projektu MAP II   

Veronika Pažinová informovala, že činnost MAP od září do prosince ovlivnila současná 

koronavirová situace. Z pracovních skupin se prezenční formou stihla uskutečnit pouze 

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost, jednání ostatních pracovních skupin probíhá 

distančně formou e-mailové komunikace. 

V září probíhal festival Jeden svět, v němž byl MAP spoluorganizátorem promítání filmů pro 

žáky základních škol – zúčastnila se ZŠ Svatopluka Čecha. Moderátorkou akce byla knihovnice 

Lenka Svobodová. Následovalo promítání pro veřejnost – 3 filmy a na závěr přednáška válečné 

novinářky Markéty Kutilové o válce v Sýrii. Doprovodným programem byly výstavy v Káva 

krámu, PAPU kafé a knihovně – následně se výstavy spojily a přestěhovaly do Panského domu 

v Chocni. 

Dále pod záštitou projektu Komenský2020 proběhla výstava timeline Jana Amose 

Komenského, kam bylo v plánu pozvat žáky škol, to ale kvůli koronavirové pandemii nebylo 

možné. Součástí byla také přednáška pro veřejnost doc. PhDr. Jana Hábla, Ph.D., na téma 

Lidskost není docela ztracena. To vše se uskutečnilo v sálu Jednoty bratrské v Chocni.  

Na konci září přijela spisovatelka Klára Smolíková, která navštívila první stupeň ZŠ 

M. Choceňského, kde v 2. ročníku vedla pro žáky workshop na téma Začarovaný hvozd: vytvoř 

si vlastní knížku. Poté byla jako host na Pracovní skupině pro čtenářskou gramotnost, po níž 

následoval seminář určený učitelům s názvem Práce s knihou a čtenářská gramotnost.  

Během podzimu proběhlo několik online seminářů – Digitální puberta s Mgr. Janem Kršňákem, 

Karle, nevyrušuj! a Jak si nepoškodit vztahy s rodiči během online výuky s Mgr. Michalem 

Dubcem, online kurz Učíme se venku – probíhal v 10 lekcích prostřednictvím e-mailu, jímž byly 

účastníkům rozesílány videa, podpůrné materiály apod. Metodiky z tohoto semináře MAS 

nakoupí, budou se do území zapůjčovat. Dále probíhaly také jednodenní i třídenní Formativní 

hodnocení. 

V Akademii Libchavy semináře pro další vzdělávání ředitelů i pedagogů sice započaly, avšak 

kvůli pandemii covidu-19 byla většina seminářů přesunuta na jaro či do online prostředí.  

Veronika Pažinová dále členy ŘV informovala o plánu aktivit na jarní období. Jejich uskutečnění 

se však bude odvíjet podle situace. Na rozvoj čtenářské gramotnosti jsou domluvení 

spisovatelé do škol (dopoledne proběhnou aktivity pro žáky, odpoledne semináře pro 

pedagogy). Na podporu matematické gramotnosti se navázala spolupráce s Mgr. Hanou 

Liškovou a Mgr. Martinou Teichmannovou. Za rovné příležitosti jsou například nasmlouvaná 

témata Specifické poruchy učení s doc. PaeDr. Olgou Zelinkovou, CSc., nebo Diagnostiku dítěte 

s Mgr. Jiřinou Bednářovou apod. 

Co se týče dlouhodobé podpory, nadále probíhá mentoring v mateřských školách, supervize 

v MŠ Pod Smrkem. V nabídce je sdílený psychoterapeut. Logopedka bohužel kvůli nové práci 

na plný úvazek ukončila spolupráci, RT momentálně shání jiného logopeda. Spolupráci 

v oblasti právního poradenství se nám zatím nepodařilo nastavit.  
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V rámci tvorby materiálů se RT podařilo podpořit projekt Holocaust očima dítěte – příběh 
RNDr. Michaely Vidlákové. Dalším projektem, který se RT chystá podpořit je práce historického 
kroužku, kde by měla vzniknout kniha Rok 1968 v Chocni a následná výstava. 

4. Informace z MAS 

Veronika Pažinová předala slovo Martině Lorencové, ředitelce MAS NAD ORLICÍ, o. p. s., aby 

členům ŘV přednesla informace z MAS. Martina Lorencová představila výzvy z programů PRV 

a IROP. PRV se bude vypisovat už v lednu a únoru 2021, výzva se bude opakovat i v dalších 

letech. Z výzvy bude možné realizovat např. zahrady, investice do školních jídelen, školní 

knihovny, kmenové třídy, interaktivní tabule apod. Z IROP je veškerá alokace vyčerpaná, proto 

se v následujícím roce další výzvy nepředpokládají. V roce 2022 však započne nové 

programové období. Dále informovala o nově chystané Strategii 2021+, poděkovala za právě 

probíhající aktualizaci záměrů ze Strategického rámce. Zmínila také, že dále trvá bezplatná 

podpora pro Šablony, kterou v MAS zajišťuje Michaela Švecová, na níž je možné se obrátit. 

O slovo se přihlásila Mgr. Ivona Filipová, ředitelka ZUŠ Choceň, a dotázala se, zda výzvy platí 

i pro ZUŠ, Martina Lorencová její domněnku vyvrátila. 

5. Schválení Průběžné sebehodnotící zprávy 

Slovo si převzala opět Veronika Pažinová. Dalším bodem bylo schválení Průběžné 

sebehodnotící zprávy. Zprávu členové ŘV obdrželi sebehodnotící zprávu e-mailem 

k prostudování. K ŘV se postupně přihlásili dva další členové. Veronika Pažinová konstatovala, 

že nyní je ŘV usnášeníschopný. Vyzvala členy ŘV, aby o schválení Průběžné sebehodnotící 

zprávy rozhodli prostřednictvím chatu. Průběžná Sebehodnotící zpráva byla schválena. 

6. Schválení nového strategického rámce MAP II 

Dále bylo nutné schválit Strategický rámec MAP II s novými investičními záměry, které členové 

ŘV taktéž obdrželi e-mailem. Schvaluje se 7 nových záměrů, v jednom ze stávajících nastala 

změna v názvu. Veronika Pažinová se dotázala, zda mají členové ŘV nějakou otázku či 

připomínku, nikdo se nepřihlásil. Veronika Pažinová vyzvala členy ŘV ke schválení 

Strategických záměrů. Strategický rámec doplněný o nové investiční záměry byl tímto 

schválen.  

7. Projekt MAP III 

Projekt MAP II bude končit na konci dubna 2022 (vč. dvouměsíčního prodloužení z důvodu 

koronavirové pandemie). Na MAP II navazuje MAP III (v trvání od května 2022 do listopadu 

2023). Veronika Pažinová vyzvala členy ŘV, aby schválili MAS NAD ORLICÍ, o. p. s., jako žadatele 

projektu MAP III pro území ORP Vysokomýtsko, na realizaci se bude podílet také MAS 

Litomyšlsko. MAS NAD ORLICÍ, o. p. s., byla schválena jakožto žadatel projektu MAP III pro 

území ORP Vysokomýtsko. 
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8. Diskuze 

Mezi investičními záměry zaslanými členům ŘV chyběl investiční záměr na rekonstrukci 

střechy ZŠ a MŠ Skořenice. Veronika Pažinová daný strategický záměr členům ŘV představila 

a následně vyzvala účastníky o jeho dodatečné schválení. Pro: 12, proti: 0. Strategický záměr 

byl schválen. 

Nakonec se Veronika Pažinová dotázala, zda má někdo příspěvek do diskuze. Nikdo 

nepromluvil. 

9. Závěr 

Veronika Pažinová ukončila 6. setkání ŘV a popřála všem účastníkům klidný předvánoční čas. 

Martina Lorencová se k Veronice Pažinové připojila s přáním krásného adventu. Zadoufala, že 

následující rok bude lepší než rok stávající a bude možnost se již setkat osobně. 

 
 
 
Zápis uskutečnila: Mgr. Anna Plocková Zápis ověřila: Mgr. Ivona Filipová
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