
 

  

 
 

 
PRVNÍ SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

Místní akční plán pro ORP Vysoké Mýto III., reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022951 
6. 6. 2022, sál Jednoty bratské, Choceň 

 
ZÁPIS 

Program: 
 

1. Administrativa 

2. Schvalování dokumentů 

3. Informace o projektu MAP III Vysokomýtsko 

4. Informace z MAS NAD ORLICÍ, o. p. s. 

5. Strategický rámec 

6. Diskuze 

------- 
 

1. Administrativa 

Veronika Pažinová, členka realizačního týmu, přivítala účastníky a zahájila první 
ustavující Řídící výbor projektu MAP III Vysokomýtsko. Nejprve představila program. 
Pak přistoupila k prvnímu bodu, kterým byla administrativa. Zapisovatelkou byla 
ustanovena Anna Plocková, ověřovatelkou Ilona Nováková. Následně byl představen 
aktualizovaný seznam členů Řídícího výboru, který byl všem poslán s předstihem. 
Složení Řídícího výboru splňuje předpisy projektu. Protože nikdo neměl k seznamu 
námitky, Řídící výbor byl ustanoven. V době setkání byl Řídící výbor s počtem 
přítomných 15 členů usnášeníschopný. Předsedkyní Řídícího výboru byla zvolena Ilona 
Nováková. 

2. Schvalování dokumentů 

Bylo potřeba schválit dva dokumenty – Statut a Jednací řád. Oba dokumenty byly všem 
členům s předstihem zaslány. Oba dokumenty vycházely ze stejných dokumentů 
předchozího projektu, v obou byly změny viditelně označeny.  

- Nejprve probíhalo schválení Statutu – všech 15 přítomných členů bylo pro 
schválení. 

- Poté proběhlo schválení Jednacího řádu – 14 přítomných bylo pro schválení, 
1 členka nebyla v době hlasování přítomna. 

Oba dokumenty byly schváleny. 

3. Informace o projektu MAP III Vysokomýtsko 

Veronika Pažinová následně informovala účastníky o projektu MAP III. Je pouze 
překlenovací. Naváže na něj MAP IV (již z nového operačního programu JAK), který 



 

  

 
 

bude znovu postaven na implementacích. Představila organizační strukturu projektu 
MAP III. Nově kromě povinných pracovních skupin (dále PS) – PS financování, PS rovné 
příležitosti, PS čtenářská gramotnost a PS matematická gramotnost – vznikly také dvě 
nové – PS základní školy a PS mateřské školy, které nabízí možnost širšího záběru 
témat. Pracovní skupiny se musí sejít minimálně 6krát za projekt – probíhat budou jak 
řádné, tak otevřené PS. Témata budou navrhovat členové, jejichž seznam Veronika 
Pažinová účastníkům představila. 

Povinnou aktivitou projektu je evaluace, a to od MAP I po MAP III. Během prázdnin 
vytvoří realizační tým harmonogram evaluací, které budou probíhat v následujícím 
školním roce. 

Následně realizační tým informoval o již proběhlých aktivitách projektu. Od 1. května 
proběhlo několik setkání PS a do konce školního roku jich ještě několik naplánovaných 
je. Na základě setkání realizační tým zjistil, že aktuálním a velmi žádaným tématem 
napříč všemi skupinami je digitální gramotnost.  

Další aktivitou byla naučná procházka 7 zmizelých studentů z Chocně, kterou 
uspořádali ve spolupráci s paní učitelkou Ladou Cejpovou. K procházce vznikl arch 
s mapou a informacemi, který je možné vyzvednout v infocentru v Chocni. První 
procházka proběhla i za nepříznivého počasí, účastnily se i pamětnice a příbuzní 
jednoho ze studentů. Realizační tým plánuje pořádat společnou procházku jednou 
ročně vždy na výročí popravy studentů. 

Dále realizační tým informoval o aktualizaci webu, kde uživatelé nyní navíc naleznou 
zajímavé odkazy a informace, které se proberou na pracovních skupinách. 

4. Informace z MAS NAD ORLICÍ, o. p. s. 

Slovo dostala Martina Lorencová, ředitelka NAD ORLICÍ, o. p. s., která přítomné 
informovala o výzvách MAS. Velký IROP bude mít výzvu na podzim, nikoliv přes MAS. 
V této výzvě půjde o rychlost, výše dotace 85 %. 

Malý IROP budou menší projekty (kolem 2 milionů) přes MAS, ve výzvách budou 
zahrnuty mateřské i základní školy včetně malotřídek. Výše dotace bude 95 %. Nově je 
podmínkou zařazení investičního záměru do Strategického rámce MAP. Výzva bude 
pravděpodobně až po dalším Řídícím výboru. 

Vzhledem k současným cenám se doporučuje navýšit částku v záměru. Nepůjde totiž 
žádat na vyšší dotaci než tu, která je v investičním záměru uvedena.  

Alokace výzev v PRV je již vyčerpána. Nové výzvy budou až v novém programovém 
období, zaměření výzev ještě není jasné. 

I nadále pokračuje podpora ze strany MAS ohledně Šablon pro školy. Nyní bude možné 
žádat o Šablony IV. Stále je kolem nich několik otazníků. Michaela Švecová, která je má 
v NAD ORLICÍ na starosti, se bude účastnit informativního semináře. Kdyby měl někdo 
nějaké dotazy, může se na ní obrátit. 



 

  

 
 

Následně si slovo vzala Anna Ludvíčková z MAS Litomyšlsko. Také nabízí pomoc 
s Šablonami, i ona bude přítomná na zmíněném semináři, školy se na ní mohou obracet 
s dotazy. Podpora k Šablonám bude za poplatek, výše poplatku se ještě musí vyřešit na 
orgánech MAS. Informace k výzvám se shodují s těmi, které přítomným sdělila Martina 
Lorencová. Anna Ludvíčková připomněla, že se na ní školy mohou obracet s dotazy. 

5. Strategický rámec 

Následně Petra Čejková představila nové investiční záměry. Všechny bylo potřeba 
schválit, aby se mohly zařadit do Strategického rámce MAP. 

Nejprve probíhalo schvalování investičních záměrů do IROP. Všech 15 přítomných 
členů hlasovalo pro. Zařazení investičních záměrů do Strategického rámce bylo 
schváleno. 

Poté probíhalo schvalování investičních záměrů do PRV. Všech 15 přítomných členů 
hlasovalo pro. Zařazení investičních záměrů do Strategického rámce bylo schváleno. 

Dále proběhlo schvalování aktualizace investičních záměrů, které již ve Strategickém 
rámci jsou. Všech 15 přítomných členů hlasovalo pro, aktualizace investičních záměrů 
byla schválena. 

Nakonec bylo potřeba znovu schválit záměry, které při aktualizaci Strategického rámce 
administrativní chybou vypadly z původního seznamu. Všech 15 přítomných členů 
hlasovalo pro, znovudoplnění investičních záměrů do původní tabulky bylo schváleno. 

Veronika Pažinová zmínila, že kdyby chtěl ještě na poslední chvíli někdo svůj investiční 
záměr aktualizovat, může změny během týdne poslat. Tyto změny pak budou nutné 
schválit per-rollam. Další investiční záměry se budou schvalovat za půl roku. 

6. Diskuze 

Slovo si vzala Lucie Richter, která potvrdila, že i v projektu KAP za škol vnímají potřebu 
témat souvisejících s digitální gramotností. Informovala přítomné, že právě pracují na 
tvorbě Dokumentu KAP III, probíhá analýza území. 

Martina Lorencová připomněla, že kdyby někdo něco potřeboval, může se na MAS 
obrátit. MAS je otevřená i novým spolupracím. V současné chvíli probíhá pod záštitou 
MAS výuka češtiny pro Ukrajince. Dále se chystá projekt OP Z, kde bude k dispozici 
sociální pracovník, a to i školám. Součástí projektu budou i komunitní tábory. Také NAD 
ORLICÍ nabízí možnost ubytování v Kosteleckých Horkách, kde jsou prostory vhodné 
například pro adaptační kurzy apod. Všem přítomným poděkovala za spolupráci. 

Protože nebyly další podněty do diskuze, ukončila Veronika Pažinová první setkání 
Řídícího výboru. Přítomným poděkovala za jejich čas a za spolupráci. 

 

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