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ZÁPIS 

 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Administrativa 
3. Schválení nových Investičních záměrů 
4. Evaluace projektu MAP II 
5. Informace z MAS 
6. Diskuze 
7. Závěr 

------- 
1. Zahájení 

Řídící výbor (dále ŘV) se konal kombinovanou formou. Osobně se zúčastnilo 14 členů. Online 

byli připojeni 3 členové. 5 členů se ze setkání omluvilo. Veronika Pažinová, členka realizačního 

týmu MAP, zahájila 7. jednání řídícího výboru a představila program jednání. 

2. Administrativa 

Zapisovatelkou byla stanovena Anna Plocková, ověřovatelkou zápisu Ivona Filipová. 

ŘV je s počtem 17 přítomných členů usnášeníschopný, bude možné odhlasovat potřebné 

náležitosti. Nejprve bude potřeba schválit aktualizaci členů ŘV. Novou členkou ŘV bude Milena 

Kalousová z KAP (Krajského akčního plánu). Veronika Pažinová vyzvala členy ŘV, aby o novém 

členství hlasovali. Proběhlo hlasování, nové členství bylo schváleno. Aktuální počet členů ŘV 

je v tuto chvíli 23. Veronika Pažinová dále členy informovala, že Lucie Richtr na ŘV nově 

nezastupuje KAP, ale odbor školství Pardubického kraje. 

3. Schválení nových Investičních záměrů 

Veronika Pažinová předala slovo Petře Čejkové, taktéž člence realizačního týmu MAP, aby 

představila nové investiční záměry. Petra Čejková informovala, že se na 7. setkání ŘV schvalují 

pouze investiční záměry, nikoli celý Strategický rámec, jelikož se mezi 7. a 8. jednáním ŘV 

neplánují vypisovat žádné výzvy. Následně představila nový investiční záměr Vybavení 

polytechnické dílny v ZŠ a MŠ Vraclav a vyzvala účastníky, aby schválili jeho zařazení do 

Strategického rámce. Proběhlo hlasování, nový investiční záměr byl schválen. 

4. Evaluace projektu MAP II 
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Veronika Pažinová představila plán evaluací, které musí RT zpracovat do zprávy o realizaci za 

aktuální období, který vychází ze schváleného harmonogramu evaluací. Poděkovala členům 

ŘV za vyplnění evaluačního dotazníku a následně představila jeho výsledky. 

Dále informovala o nutnosti vypracování závěrečné evaluační zprávy za celý projekt MAP II a 

navrhla ŘV zřízení pracovní skupiny evaluace, která by se zabývala přípravou a vypracováním 

závěrečné evaluační zprávy. ŘV s tímto návrhem souhlasil. 

Následně byly představeny a zhodnoceny realizované aktivity za období leden – červen 2021. 

Pracovní skupiny (kromě Pracovní skupiny pro financování a Pracovní skupiny pro 

matematickou gramotnost, které se sejdou během následujícího týdne) se sešly za toto období 

v 4krát, a to online či formou e-mailové korespondence. < 

Realizovalo se 23 webinářů pro pedagogy (například dvoudenní Diagnostika dítěte 

předškolního věku, který měl velký úspěch a na nějž jsme navázali nákupem dvou Klokanových 

kufrů k půjčování do území). Pro rodiče se uspořádalo 7 webinářů. K velmi úspěšným patří 

například Děti v době covidu. Co pro ně můžeme udělat, abychom je povzbudili? s Mgr. 

Milanem Jiroutem, s nímž se prohloubila spolupráce, některé školy si ho zvaly na besedy. Dále 

proběhlo 14 návštěv odborníků ve výuce, jednalo se zejména o spisovatele, ale třeba i o Jana 

Kršňáka s tématy týkajícími se digitální gramotnosti. Proběhlo i 9 workshopů pro děti na 

témata Malý záchranář, Bacilů se nebojíme, my si s nimi poradíme a Logopedický workshop. 

Petra Čejková dále představila jednu z hlavních aktivit – pořizování didaktických pomůcek do 

škol. Tato aktivita vzešla z pracovních skupin, v nichž se přemýšlelo, jak dále školy podpořit. 

Zapojilo se 21 škol, které momentálně pracují na metodických materiálech, které budou 

k dispozici na našich webových stránkách. V návaznosti na to je v plánu uspořádání mini 

festivalu pomůcek, kde budou pedagogové vzájemně sdílet zkušenosti s využitím těchto 

pomůcek v praxi. Tuto plánovanou aktivitu ocenila Zdena Müllerová, s ohledem na osobní 

zkušenosti supervizora ve 4 MŠ, kdy předmětem vzájemných setkání bylo především sdílení 

dobré praxe. Uznala, že by takový typ aktivity mohl fungovat také pro učitele prvního stupně. 

Dále se podpořilo několik projektů: Chemické hry pro žáky 8. ročníku, které vymyslela paní 

učitelka Cejpová ze ZŠ M. Choceňského v Chocni. Všechny hry se graficky upraví a celý soubor 

7 her se bude následně poskytovat do škol na procvičování látky. Podpořil se také Historický 

kroužek, který vydal knihu Z bratrů okupanti, rok 1968 v Chocni. Zároveň probíhá i 

stejnojmenná výstava. Dále se nákupem souboru knih podpořilo metodické zpracování Etické 

výchovy v mateřské škole, které stručně představila ředitelka Edita Lipavská. Paní učitelka 

z MŠ Pod Smrkem vytvořila 6 oblastí a rozpracovala metodiku etické výchovy. Sehnala k tomu 

také existující pracovní listy a literaturu. Zároveň nabízí zapůjčení do ostatních školek, může 

také přijet a program ve školkách odprezentovat.  

Petra Čejková dále představila plánované aktivity. Ať už jednorázové či dlouhodobou podporu, 

workshopy pro děti a žáky. Zmínila také možnost zapůjčení dopravního hřiště od Škoda auto, 

a. s. K dispozici bude v září.  
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5. Informace z MAS 

Realizační tým MAP předal slovo Martině Lorencové, ředitelce MAS, která přednesla 
informace z MAS. V rámci Programu rozvoje venkova se budou vyhlašovat výzvy v lednu či 
únoru 2022. Zdůraznila, že je důležité, aby investiční záměr byl zaznamenán ve strategickém 
dokumentu obce a zařazen do Strategického rámce MAP. 

V Integrovaném regionálním operačním programu je alokace již vyčerpána. Momentálně je 

před schválením nové Strategie. Předpokládá se, že nová výzva bude v červnu 2022. 

Dále představila Operační program Zaměstnanost. Na území MAS budou fungovat 3 až 4 

komunitní pracovníci, kteří by zajišťovali komunitní činnost (např. poradenství malým obcím, 

pomoc školám apod.). Součástí programu jsou také tábory, nově nazvané jako Komunitní 

tábory a další komunitní aktivity.  

Dále se nabízí bezplatná podpora Šablon pro školy, kterou za MAS nabízí Michaela Švecová. 

Martina Lorencová následně předala slovo Anně Ludvíčkové z MAS Litomyšlsko, pod něž 

spadají školy z 6 obcí z našeho území. Z velké části se informace shodují s informacemi od 

Martiny Lorencové. MAS Litomyšlsko má již ve všech programech vyčerpanou alokaci, proto 

zatím další výzvy neplánuje. Teď usilovně pracují na Strategii, lze se ještě ozvat s náměty, co 

by bylo dobré do ní zapracovat. Se Šablonami školám také může pomoci, na starosti je má 

přímo Anna Ludvíčková. 

Martina Lorencová upozornila, že už i výzvy z Ministerstva financí vyžadují soulad s MAP, tedy 

je nutné, aby všechny investiční záměry byly zařazeny do Strategického rámce projektu MAP.  

6. Diskuze 

V rámci diskuze neproběhl žádný příspěvek. 

7. Závěr 

Veronika Pažinová ukončila jednání 7. řídícího výboru, s přítomnými se rozloučila a nabídla 

možnost zúčastnit se webináře představujícího Střední článek podpory, který se promítá po 

ukončení jednání ŘV.  

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