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OSMÉ SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

Místní akční plán pro ORP Vysoké Mýto II.,  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009710 
23. 11. 2021, ONLINE 

 
ZÁPIS 

Program: 
 

1. Zahájení 
2. Administrativa 
3. Aktualizace Strategického rámce 
4. Informace z MAP 
5. Informace z MAS 
6. Diskuze 
7. Závěr 

------- 
1. Zahájení 

Řídící výbor (dále ŘV) se vzhledem k horšící se pandemické situaci konal online. Zúčastnilo se 

18 členů. 5 členů se ze setkání omluvilo. Veronika Pažinová, členka realizačního týmu MAP, 

zahájila 8. jednání Řídícího výboru a představila program jednání. 

2. Administrativa 

Zapisovatelkou byla stanovena Anna Plocková, ověřovatelkou zápisu Ilona Nováková, ředitelka 

ZŠ M. Choceňského v Chocni. ŘV je s počtem 18 přítomných členů usnášeníschopný, bude 

možné schválit Strategický rámec.  

3. Aktualizace Strategického rámce 

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

představila nové investiční záměry. Ředitelé škol byli s předstihem požádáni, aby aktualizovali 

své stávající investiční záměry. Na základě jejich odpovědí a informací byl zaktualizován 

stávající Strategický rámec. Členům byl předložen k nahlédnutí – změny v něm byly zaznačeny 

žlutě. Investiční záměry, u nichž k žádným změnám nedošlo, zůstaly ve stejné podobě. Všechny 

projekty, které budou přecházet do následujícího období, byly zapsány do nového 

Strategického rámce, který je v novém formátu a je platný v investičním období 2021+. 

Ředitelé měli také možnost zaslat nové investiční záměry. Petra Čejková představila 17 nových 

investičních záměrů z mateřských škol a 6 ze základních škol. Všechny zmíněné jsou také 

zahrnuty do nového Strategického rámce na období 2021+. Nový Strategický rámec se bude 

nahrávat na Územní dimenzi. Při aktualizaci se dbalo především na popsání vazeb na investiční 

priority čerpání dotací přes IROP a také o navýšení finančního krytí projektů s ohledem na to, 

že finanční výše dotace bude v případě čerpání nepřekročitelná. 



 

  

    
Projekt: Místní akční plán pro ORP Vysoké Mýto. Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009710 

Přistoupilo se ke schvalování aktualizovaného Strategického rámce včetně tabulky 

s investičními záměry. Schvalování proběhlo formou chatu, kam měli členové ŘV napsat ano, 

v případě, že se schválením aktualizovaného Strategického rámce souhlasí, a ne, v případě 

nesouhlasu. Všichni přítomní členové hlasovali pro schválení. Aktualizovaný Strategický rámec 

včetně nových Investičních záměrů byl schválen. 

4. Informace z MAP 

Petra Čejková předala slovo Veronice Pažinové, která představila realizované aktivity od srpna 

do prosince 2021. Zmínila velmi úspěšné třídenní kurzy Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

s MgA. Ninou Rutovou a kurz Asistent logopeda s Mgr. Bc. Vladimírou Tylšarovou, Ph.D. Dále 

se po roční pauze zapříčiněné pandemií coviu-19 znovu otevřely dlouhodobé kurzy v Akademii 

Libchavy určené pedagogům a ředitelům škol, nyní běží Učitel koučem, Pedagog mentorem a 

Systemické vedení týmů učitelů. Velký úspěch mělo dopravní hřiště, které se do Chocně 

zapůjčilo od Škoda auto, a. s., a na němž se za 10 dní vystřídalo 35 tříd, což bylo asi 650 žáků 

základních i mateřských škol. Pro děti a žáky dále ve spolupráci se vzdělávací institucí PMeduca 

nabízíme programy Bacilů se nebojíme, my si s nimi poradíme, Malý záchranář a Logopedické 

dny. Také spolupracujeme se sdílenými odborníky – logopedka jezdí do 4 mateřských škol, 

psychoterapeutka jezdí do 2 základních škol. 

Další aktivitou bylo zakoupení pomůcek do škol, zapojilo se 21 základních, mateřských 

i základních uměleckých škol. Podařilo se nakoupit pomůcky v hodnotě skoro 550 tisíc. Tyto 

peníze bychom za normálních okolností investovali do vzdělávacích aktivit, ale vzhledem 

k omezením spojeným s pandemií covidu-19 přišel z pracovních skupin nápad na zakoupení 

pomůcek, které by se do jednotlivých škol dlouhodobě zapůjčily. Podmínkou zapůjčení 

pomůcek bylo následné vytvoření metodických materiálů, do tvorby se zapojilo 40 učitelů 

z území. Metodické materiály budou k dispozici všem na webových stránkách projektu MAP II 

Vysokomýtsko. Za účelem sdílení zkušeností s jednotlivými pomůckami v území vznikla 

potřeba se sejít. První naplánované setkání se bohužel kvůli zhoršující se situaci nemohlo 

uskutečnit, ale až to bude možné, naplánuje se nový termín. 

Další aktivitou patřící k projektu MAP jsou setkání pracovních skupin. Jsou 4 a všechny se 

v uplynulých týdnech setkaly. Probíhala v nich diskuze nad tématem SWOT analýzy, které 

vznikly zpracováním výstupů z dotazníků, které pedagogičtí pracovníci vyplňovali na konci 

školního roku, dostalo se celkem 80 odpovědí. Mělo se jimi zjistit přístup k rozvoji 

matematické a čtenářské gramotnosti a rovným příležitostem. Na základě SWOT analýz vzešla 

témata, která by mohla být projektem MAP ovlivněna. Na základě toho se podařilo vymyslet 

několik aktivit, které bychom v následujícím období rádi uskutečnili. Na začátku prosince se 

pracovní skupiny mají ještě jednou sejít a věnovat se aktualizaci akčního plánu. Veronika 

Pažinová následně představila vzdělávací aktivity, které byly v jednotlivých pracovních 

skupinách naplánovány. 
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MAP II Vysokomýtsko také podpořil projekty jako Soubor chemických her pro 8. třídu 

základních škol, jehož autorkou je Lada Cejpová; Úniková hra po kamenech sedmi zmizelých 

studentů v Chocni – na jejím vzniku pracuje Lada Cejpová s Petrou Paťchovou; Dějepisné hry 

zpracovávané Martinou Krskovou. 

Dále Veronika Pažinová podala několik informací o navazujícím projektu MAP III. Na konci října 

byla podána žádost, nyní se čeká na vyjádření. V MAP III bude nižší rozpočet než v současném 

projektu, realizační tým by měl zůstat neměnný. Zůstanou také pracovní skupiny, k nimž navíc 

přibydou dvě volitelné pracovní skupiny – pro mateřské školy a základní školy. MAP III bude 

mít také ŘV, ideální by bylo, kdyby členové nynějšího ŘV pokračovali také v navazujícím 

projektu. Aktivitami projektu bude kromě činnosti pracovních skupin také evaluace projektu 

MAP a sdílení zkušeností. 

5. Informace z MAS 

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

jménem MAS všechny pozdravila. Sdělila členům, aby se neváhali ozvat, pokud by je MAS či 

MAP mohly v této nelehké době nějak podpořit. Dále informovala, že výzvy na malé projekty 

z PRV budou cca v polovině ledna, velké výzvy z IROP budou zhruba za rok.  

Veronika Pažinová poté předala slovo Anně Ludvíčkové z MAS Litomyšlsko, která přítomné 

také pozdravila a informovala, že se v MAS Litomyšlsko nové výzvy již neplánují. Pracují na 

přípravě nového období a nové Strategie 2021+, v němž se i nadále počítá s investicemi do 

škol. Připomněla, že školy mohou posílat nové záměry a není problém cokoli zkonzultovat. 

Připomněla také bezplatnou podporu k Šablonám pro školy. 

Následně Veronika Pažinová představila časový harmonogram Řídícího výboru. V rámci 

setkání pracovních skupin se pracuje na aktualizaci Akčního plánu, v polovině prosince 

proběhne jeho schvalování členy ŘV formou per-rollam. Následně na přelomu března a dubna 

2022 proběhne závěrečné setkání ŘV projektu MAP II. Od května 2022 by měl navázat projekt 

MAP III, jehož první ŘV předpokládáme v červnu 2022. Na něm bude nutné schválit zařazení 

nových investičních záměrů do Strategického rámce. 

6. Diskuze 

V rámci diskuze neproběhl žádný příspěvek. 

7. Závěr 

Veronika Pažinová ukončila jednání 8. Řídícího výboru, s přítomnými se rozloučila.  

 
Zápis uskutečnila: Mgr. Anna Plocková Zápis ověřila: Mgr. Ilona Nováková
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