
 

  

 
 

 
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 
7. 12. 2022, Kostelecké Horky 

 
ZÁPIS 

Program: 
 

1. Administrativa 

2. Schvalování dokumentů 

3. Informace o projektu MAP III Vysokomýtsko 

4. Informace z MAS 

5. Diskuze 

------- 
 

1. Administrativa 

Veronika Pažinová, členka realizačního týmu, přivítala účastníky a zahájila 2. jednání 
Řídícího výboru MAP III Vysokomýtsko. Nejprve představila program. Pak přistoupila 
k prvnímu bodu, kterým byla administrativa. Zapisovatelkou byla ustanovena Mgr. Anna 
Plocková, ověřovatelkou PhDr. Zdena Müllerová. Obě funkce byly všemi členy ŘV 
odsouhlaseny. 

Členům ŘV byl s předstihem zaslán seznam s návrhem aktualizace členů Řídícího výboru, 
který byl před samotným konáním ŘV členy schválen pomocí metody per-rollam. Nyní 
ŘV jedná v novém složení, jeho členská základna má 19 členů.  

ŘV je s počtem přítomných 17 členů usnášeníschopný.  

2. Schvalování dokumentů 

Bylo nutné zvolit nového předsedu ŘV. Realizační tým MAP na danou pozici navrhnul 
PhDr. Zdenu Müllerovou, nikdo další nebyl navržen. Probíhalo schválení nově navržené 
předsedkyně – všech 17 přítomných členů hlasovalo pro schválení. Novou předsedkyní 
ŘV byla zvolena PhDr. Zdena Müllerová. 

Jednou z hlavních náplní projektu MAP III je evaluace projektů MAP I, MAP II i MAP III. 
K tomuto účelu byl realizačním týmem vypracován evaluační plán. Obsahuje přehled 
evaluací včetně jejich popisu a časového harmonogramu. Během evaluace budou 
probíhat řízené rozhovory s řediteli škol, členy PS a zřizovateli, dalším aktérům bude 
zaslán evaluační dotazník. Protože k němu nikdo z členů neměl námitky, mohlo se 
přistoupit k jeho schválení. Všech 17 přítomných členů hlasovalo pro jeho schválení. 
Evaluační plán byl schválen. 

Dalším bodem bylo schválení Strategického rámce. Petra Čejková představila 5 nových 
investičních záměrů a všechny změny ve stávajících investičních záměrech. Všem členům 



 

  

 
 

byla s předstihem zaslána tabulka Strategického rámce, v níž byly barevně všechny 
změny vyznačeny. Následovalo schválení zařazení všech nových investičních záměrů do 
Strategického rámce i schválení všech změn ve Strategickém rámci. Všech 17 
přítomných členů hlasovalo pro schválení. Strategický rámec byl schválen. 

3. Informace o projektu MAP III Vysokomýtsko 

Dále realizační tým představil 6 pracovních skupin projektu, jejich činnost a jejich 
členskou základnu. Dále informoval o rozšíření členské základny u pracovní skupiny 
financování a o aktuálním složení členů pracovní skupiny mateřské školy.  

Náplně pracovních skupin jsou následující: Pracovní skupina pro financování hledá 
možné zdroje financování, Pracovní skupina pro matematickou gramotnost se věnuje 
digitální gramotnosti, plánují přizvat odborníka, Pracovní skupina pro čtenářskou 
gramotnost navázala spolupráci s Národní pedagogickou knihovnou, jedním 
z probíraných témat jsou například školní knihovny. V pracovní skupině pro rovné 
příležitosti je hlavním tématem etická výchova. Pracovní skupina základní školy se 
zaměřuje na téma nadaných dětí a pracovní skupina mateřské školy aktuálně řeší 
digitalizaci. Společné téma pro všechny pracovní skupiny je sdílení dobré praxe. 

4. Informace z MAS 

Realizační tým zmínil všechny programy, v nichž NAD ORLICÍ, o. p. s., poskytuje podporu, 
jedná se o PRV (další výzva v roce 2024), IROP (výzvy budou v polovině roku 2023), 
OP Z+, Šablony (bezplatná pomoc školám, zajišťuje Michaela Švecová). V případě 
potřeby není problém se na kohokoli z MAS obrátit, rádi pomohou. 

Následně si slovo vzala Anna Ludvíčková z MAS Litomyšlsko. Zmínila, že nedávno 
proběhlo setkání se školami na jejich území, kde se všichni setkali, a tudíž všechny 
informace již slyšeli. V programu PRV budou na jaře vyhlašovat ještě jednu výzvu 
s alokací přibližně 1 mil. Kč, výzva se bude nastavovat i podle zájmu z území. V IROP bude 
vyhlášena výzva v polovině roku 2023. Také nabízí bezplatnou pomoc se šablonami. 
Školy se kdykoli mohou ozvat. 

Martina Lorencová, ředitelka NAD ORLICÍ, o. p. s., následně ŘV předala informace ze 
setkání MAS. Vláda schválila fungování krajského modelu Středních článků podpory škol. 
V Pardubickém kraji bude přibližně 8 zaměstnanců a budou školám pomáhat především 
s administrativou. Slibují si od toho mimo jiné také rychlejší přenos informací z MŠMT. 
V Praze by mělo sedět cca 30 úředníků, kteří budou přenášet zákony, výklady a 
metodickou podporu. Zahájení krajského středního článku začne v červnu roku 2023.  

Dalším projektem je Kurikulum, jehož žadatelem bude NPI. Jeho hlavní náplní bude 
především zavádění RVP do škol. ČR bude rozdělena do 35 území, jejichž hranice budou 
kopírovat především hranice pospojovaných okresů. V každém území bude fungovat 
tým metodiků. Do projektu se zapojí 500 škol, ale neví se, jak bude probíhat jejich výběr. 

Během jara započne příprava projektu MAP IV, který bude opět finančně bohatší, počítá 
se opět i s implementačními aktivitami. Na jaře proběhne několik pracovních setkání, na 



 

  

 
 

nějž budou přizváni i ředitelé. Setkání poslouží k plánování a domluvě toho, co je pro 
území důležité, užitečné. Příprava bude probíhat i v pracovních skupinách. 

Veronika Pažinová doplnila, že ke sběru těchto informací poslouží také již zmíněná 
evaluace projektů, jedna část bude zaměřena také na zjištění potřeb. MAP IV bude 
pravděpodobně zahájen v prosinci roku 2023. 

5. Diskuze 

Protože nebyly podněty do diskuze, ukončila Veronika Pažinová setkání Řídícího výboru. 
Přítomným poděkovala za jejich čas a za spolupráci a pozvala přítomné ke krátkému 
neformálnímu posezení. 

 

 
 
 
Zápis uskutečnila:  
Mgr. Anna Plocková 

Zápis ověřila:  
PhDr. Zdena Müllerová
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