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DEVÁTÉ SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

Místní akční plán pro ORP Vysoké Mýto II.,  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009710 
5. 4. 2022, Panský dům, Choceň 

 
ZÁPIS 

Program: 
 

1. Zahájení 
2. Informace z MAP 
3. Schválení Dokumentu MAP 
4. Evaluace projektu MAP II 
5. Informace o MAP III 
6. Diskuze 
7. Závěr 

------- 
1. Zahájení 

Řídící výbor (dále ŘV) se konal v Panském domě v Chocni, vzhledem k tomu, že se jednalo 

o poslední ŘV projektu MAP II Vysokomýtsko, následovalo po jeho skončení Slavnostní 

zakončení projektu. Veronika Pažinová, členka realizačního týmu MAP, zahájila 9. jednání 

Řídícího výboru a představila program jednání. 

2. Administrativa 

Zapisovatelkou byla stanovena Anna Plocková, ověřovatelkou zápisu Ilona Nováková, 

ředitelka ZŠ M. Choceňského v Chocni a také předsedkyně ŘV. ŘV je s počtem 16 přítomných 

členů usnášeníschopný, bude možné schválit příslušné dokumenty.  

3. Informace z MAP 

Veronika Pažinová předala slovo Petře Čejkové, člence realizačního týmu MAP, která 

představila realizované aktivity za posledních pět měsíců. Zmínila činnost pracovních skupin, 

poslední setkání všech pracovních skupin proběhly v březnu. Při jednotlivých setkáních 

probíhala evaluace jejich činnosti. Hodnotily se také aktivity, které se v průběhu projektu 

realizovaly a mapoval se i dopad těchto aktivit. Členové pracovních skupin také velmi 

pomáhají s administrativní částí Dokumentu MAP. V rámci pracovních skupin se zpracovávají 

výstupy, analýzy a akční plán.  

Osvědčily se besedy se spisovatelkami, aktivita, která vzešla z Pracovní skupiny pro 

čtenářskou gramotnost. Školy a školky v Chocni, Vysokém Mýtě a v přilehlých obcích 

navštívily spisovatelky Zuzana Pospíšilová, Klára Smolíková, Petra Braunová a novinářka 

Michaela Vetešková. S některými proběhly také besedy v Městské knihovně v Chocni. Do 

malých přilehlých škol jezdil také Jan Kršňák, Martin Hak navštívil základní školy v Chocni. 

S Pavlem Poklopem probíhají školení sboroven v aplikacích Microsoft. Aktuálně také probíhá 

formativní hodnocení pro pedagogy mateřských škol. Dále na druhých stupních choceňských 



 

  

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

a vysokomýtských škol proběhly besedy s paní Vidlákovou na téma holocaust. A v ohledu na 

kladné ohlasy na semináře s Jiřinou Bednářovou proběhl v závěru projektu také seminář 

Čtenářská pregramotnost. 

Z dlouhodobých aktivit zmínila především spolupráci s logopedkou a psychologem, které jsou 

velmi žádané. 

Dále proběhlo setkání mateřských škol, jehož tématem byly didaktické pomůcky. Na setkání 

prezentovalo 9 školek pomůcky a metodické materiály, které k nim vypracovaly. Přijely i další 

3 školky. Ze setkání vzešlo mnoho podnětů. Další setkání mateřských škol proběhne v červnu 

a jeho tématem bude logopedie. 

Petra Čejková předala opět slovo Veronice Pažinové, která představila další aktivitu – 

zapojení do projektu Komenský 2020, který se přejmenoval na Komenský – příběhy lidskosti. 

Zapojili jsme se v lednu vyhlášením aktivity Proměny v naší škole společně s kolegy z MAP 

Kostelecko. Školám se nabídla možnost zapojit se do projektu vytvořením projektu proměny 

ve své škole. Z území Vysokomýtska se zapojily 3 školy, z Kostelecka 5 škol. Vyvrcholením 

byla prezentace projektů na výročí narození Jana Amose Komenského, které proběhlo v kině 

v Borohrádku. Všechny školy budou podpořeny částkou 15 000 Kč na realizaci svých 

projektů. 

4. Schvalování dokumentů 

Všichni členové ŘV dostali s předstihem k nahlédnutí Dokument MAP. Veronika Pažinová ho 

krátce představila a následně požádala členy ŘV o jeho schválení. Pro hlasovalo všech 16 

přítomných členů ŘV. Aktualizace Dokumentu MAPu a jeho přílohy byly tímto schváleny. 

Protože nastal konec projektu, je nutné provést evaluaci uplynulých 4 let trvání projektu. 

K vnější evaluaci realizační tým během 14 dní rozešle rozsáhlejší dotazník, kde budou otázky 

na zhodnocení proběhlých aktivit a jejich dopadu. V rámci vnitřní evaluace zpracoval 

realizační tým Závěrečnou sebehodnotící zprávu, kterou členům ŘV také s předstihem zaslal. 

Veronika Pažinová požádala o její schválení – pro hlasovalo všech 16 přítomných členů. 

Závěrečná sebehodnotící zpráva byla tímto schválena. 

5. Informace o projektu MAP III 

Dále Veronika Pažinová podala několik informací o navazujícím projektu MAP III. Žádost 

o projekt MAP III byla schválena, projekt plynule naváže na končící projekt MAP II. MAP III 

bude zahájen 1. 5. 2022, bude trvat rok a půl a jeho rozpočet bude nižší než v současném 

projektu. Realizovanými aktivitami zůstanou setkání pracovních skupin, které se podobně 

jako v současném projektu budou scházet 4x ročně. V rámci jednotlivých pracovních skupin 

bude možné pozvat do území odborníka, a tímto způsobem realizovat semináře. Z tohoto 

důvodu se realizační tým rozhodl o založení dvou volitelných pracovních skupin – pro 

mateřské školy a základní školy. Další aktivitou projektu MAP III bude evaluace projektu MAP 

v území. I nadále bude ŘV součástí projektu, Veronika Pažinová vyzvala členy, aby zvážili své 

setrvání i v projektu MAP III. První jednání ŘV MAP III proběhne 6. 6. 2022. 
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6. Informace z MAS 

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

také pozdravila a informovala, že v MAS Litomyšlsko našly zbytky financí na projekty ve 

školách, během následujícího týdne bude vyhlášena výzva z PRV. Pokud by někdo chtěl 

podat projekt (např. herní prvky v MŠ, interaktivní tabule, vybavení, lavice, šatní skříňky 

apod.), nejlepší cestou je kontaktovat pracovníky MAS a vše s nimi zkonzultovat. Připomněla 

také bezplatnou podporu k Šablonám pro školy, objevují se také nové informace 

k pokračování  Šablon z nového operačního programu, školy se na MAS mohou obracet. 

Pracují na přípravě nového dotačního období IROP pro následujících 7 let. Připomněla, že 

školy mohou posílat nové záměry a není problém cokoli zkonzultovat.  

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

jménem MAS všechny pozdravila. Informovala členy o pravděpodobně poslední proběhlé 

výzvě z PRV. Nové období bude jasné až v roce 2024. Připravuje se IROP, budou dva typy: 

výzvy z velkého IROP proběhnou v září 2022, protože jsme stále v rámci ČR znevýhodněným 

regionem, bude pravděpodobně 85% dotace. Půjde žádat o projekty jako odborné učebny, 

konektivita, MŠ – navýšení kapacity. Jde o velké projekty, proběhne jen jedna výzva a bude 

v ní rozhodovat čas. Malý IROP bude přes MAS, výše dotace je 95 %. Žádat bude možné 

o odborné učebny, konektivitu, projekty pro MŠ a neúplné školy – odborné učebny, 

kmenové třídy, kabinety, poradenská pracoviště a vytvoření venkovního a vnitřního zázemí 

pro komunitní aktivity při ZŠ (venkovní hřiště, společenský sál, knihovna apod.). U všeho 

bude podmínkou bezbariérovost. Všechny záměry musí být zařazeny ve Strategickém rámci 

MAP. Jeho aktualizace proběhne v červnu. Upozornila, že po schválení v červnu bude možné 

další záměry schválit až v prosinci, tedy po vyhlášení výzvy. Dále připomněla, že je nutné 

dobře nastavit výši záměru, nelze totiž žádat o více peněz, než o tolik, kolik je uvedeno ve 

Strategickém rámci MAP. Pokračuje také bezplatné poradenství k Šablonám, které v NAD 

ORLICÍ, o. p. s., zajišťuje Michala Švecová. Výzvy na nové Šablony IV budou již v květnu, nově 

i pro DDM a ZUŠ. Ještě není jisté jejich financování. Novinkou jsou Šablony na podporu 

Adaptačních aktivit pro děti z Ukrajiny – tam, kde nejsou kapacity škol a školek. Školy o to 

nemohou žádat napřímo, ale je možné, aby to za region zaštítila MAS. Pokud jsou v rámci 

škol děti začleněné, lze tyto šablony využít na léto.  

Slovo si vzala Petra Čejková, poděkovala Anně Ludvíčkové i Martině Lorencové za cenné 

informace, poděkovala členům ŘV za účast a schválení dokumentů. Vyzvala členy ŘV 

k diskuzi. 

7. Diskuze 

O příspěvek do diskuze se přihlásila Lucie Richter z krajského projektu KAP. Všem popřála 

krásné odpoledne, a vystoupila s pochvalnými slovy směrem k členům realizačního týmu a 

členům ŘV projektu MAP. S kolegyní Helenou Kousalovou jsou členkami ŘV již 3,5 roku a 

pokaždé, když přijedou, jsou obohacené novými náměty a inspiracemi, s nimiž následně 

pracují. Považují spolupráci za velký přínos. Spolupráce MAP i KAP pojí společný zájem, a to 
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pomáhat školám a školkám a podporovat pedagogy, ředitele, ředitelky a vzdělávat děti a 

žáky. V této nelehké době je to velmi smysluplné. Drží palce, aby se to v daném území i 

nadále dařilo. Vyjádřila radost, že projekty MAP i KAP pokračují a věří, že spolupráce bude i 

nadále pro oba projekty velkým přínosem.  

8. Závěr 

Veronika Pažinová poděkovala paní Richter a paní Kousalové za jejich spolupráci, ukončila 

jednání 9. Řídícího výboru. Následovat bude přestávka, po níž program plynule přejde ke 

Slavnostnímu ukončení projektu MAP II Vysokomýtsko.  

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