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ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Projekt plně navazuje na MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová I.

• Období realizace: 1. května 2018 – 30. dubna 2022;

• Nositel projektu: MAS ORLICKO, z.s.;

• Partneři projektu: město Česká Třebová, město Ústí nad Orlicí, 

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí;

• Místo realizace: správní obvod obcí s rozšířenou působností Ústí nad 

Orlicí a Česká Třebová

• Počet zapojených škol: 38

• Schválené finanční prostředky: 11,9 mil. Kč



Jaký jsou hlavní cíle projektu?

Proč se aktivně zapojit do realizace?

• Bezpečný prostor pro sdílení zkušeností, můžete získat nebo se podělit o příklady dobré praxe.

• Síťování jednotlivých aktérů aktivních na území Orlickoústecka a Českotřebovska.

• Semináře, workshopy, exkurze, kulaté stoly či ukázkové hodiny na témata, které Vás zajímají.

• Prohloubit stávající spolupráci mezi jednotlivými aktéry v území.

• Realizovat vybrané implementační aktivity naplánované projektu MAP I.

• Zlepšit úroveň vzdělávání na úrovni každého jednotlivého žáka, na úrovni pedagogů a na úrovni celých 

škol.



REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU

Součástí realizačního týmu jsou i externí pracovníci, 

kteří se podílí na realizaci jednotlivých aktivit.



Kde se můžete dozvědět více informací o projektu?

www.maporlicko.cz www.facebook.com/MAP.Orlicko

http://www.maporlicko.cz/
https://www.facebook.com/MAP.Orlicko
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Pracovní skupiny, Řídící výbor – přenos informací

PS Čtenářská 
gramotnost

PS Matematická 
gramotnost

PS Rovné 
příležitosti

Řídící 
pracovní 
skupina

PS 
Financování

Řídící výbor • Pracovní skupiny – základní „stavební prvek“, hlavním 

úkolem je diskuze a zpracování výstupů k jednotlivým 

tématům.

• Řídící pracovní skupina – pracuje s výstupy z 

jednotlivých pracovních skupin, prioritizuje a 

zpracovává výstupy s ohledem na hlavní cíle projektu.

• Řídící výbor – hlavní rozhodovací orgán, složen ze 

zástupců zřizovatelů, škol, rodičů a dalších 

relevantních aktérů.



Jak budeme pracovat s jednotlivými školami?

• V rámci aktivity Podpora škol v plánování budeme společně se 

školami (MŠ, ZŠ, MŠ a ZŠ, ZUŠ) zpracovávat tzv. Popis potřeb školy. 

Postup zpracování

• Domluvíme si společně schůzku, na které budeme diskutovat o potřebách školy.

• Na základě této schůzky zpracuji Popis potřeb školy, který dostanete k připomínkování a k „odladění 

nejasností“ ☺.

• Tento popis potřeb školy pak využijeme při další práci v projektu MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová 

(semináře, ukázkové hodiny, aktualizace dokumentu MAP, tvorba nových implementačních aktivit, atd.).

• První zpracování proběhne v 1. pololetí školního roku 2018/2019, druhé v 1. pololetí 2020/2021.



Jak budeme pracovat s jednotlivými školami?

• Pro školy, které jsou přihlášeny do ročního kurzu Strategické řízení a 

plánování ve školách, platí trochu jiná pravidla. 

Postup zpracování

• Podobně jako u škol, které nejsou přihlášeny do kurzy spolu v 1. pololetí školního roku 2018/2019 

zpracujeme Popis potřeb školy.

• Místo druhého Popisu potřeb školy (1. pololetí školního roku 2020/2021) využijeme výstupy z Vašeho 

Strategického plánu rozvoje školy.



Sběr investičních záměrů škol 

• 2x ročně probíhá aktualizace Strategického rámce MAP, který je 

sborníkem investičních záměrů škol a školských zařízení.

• Aktuální sběr probíhá do 27. září 2018.

Jak na to?

1) vyplnit dotazník k investičním projektovým záměrům (dostupný zde);

2) vyplněný dotazník zaslat ke kontrole na stovickova@mas.orlicko.cz;

3) zkontrolovaný dotazník nechat potvrdit svému zřizovateli;

4) originál podepsaného dotazníku doručit na adresu MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, Žamberk.

https://www.maporlicko.cz/planovane-aktivity/detail/vyzva-sber-investicnich-zameru
mailto:stovickova@mas.orlicko.cz


1) vyplnit dotazník k investičním projektovým záměrům;

2) vyplněný dotazník zaslat ke kontrole na stovickova@mas.orlicko.cz;

3) zkontrolovaný dotazník nechat potvrdit svému zřizovateli;

4) originál podepsaného dotazníku doručit na adresu MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, Žamberk.

Implementační projekty

• 8 implementačních projektů naplánovaných na základě výstupů z projektu MAP I (např. pilotáž).

• Některé projekty jsou otevřené (např. Budování znalostních kapacit) a jiné jsou uzavřené (např. Rozvoj 

kompetencí výchovných poradců ZŠ)

• Pro projekty, které jsou uzavřené, byly v lednu 2018 uspořádány informační schůzky, kde se zájemci o 

zapojení dozvěděli všechny důležité informace. 

mailto:stovickova@mas.orlicko.cz


1) vyplnit dotazník k investičním projektovým záměrům;

2) vyplněný dotazník zaslat ke kontrole na stovickova@mas.orlicko.cz;

3) zkontrolovaný dotazník nechat potvrdit svému zřizovateli;

4) originál podepsaného dotazníku doručit na adresu MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, Žamberk.

Implementační projekty

1) Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

2) I mimo školu je zábava

3) Místně zakotvené učení z pohledu učitelů a pedagogů a tvorba regionální učebnice

4) Nové metody a formy práce v mateřských školách

5) Rozvoj kompetencí výchovných poradců

6.A)   Prázdninové setkání s technikou a přírodními vědami

6.B)   Spolupráce VOŠ a SŠT Česká Třebová a základních škol v České Třebové

7.A)  Od semínka po sklizeň – zvyšování sociální a praktických dovedností u dětí a žáků do 15 let

7.B)   Školní zahrady jako prostor k setkávání a vzdělávání

8)    Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání ze SO ORP Ústí n. Orlicí a Česká Třebová

mailto:stovickova@mas.orlicko.cz


Praktické informace na závěr

Děkuji za pozornost ☺.

Adéla Bednářová
Odborná manažerka MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

bednarova@mas.orlicko.cz, 735 755 725

• Pokud jste ještě neučinili, zvolte kontaktní osobu se kterou budeme spolupracovat při zpracování 

Popisu potřeb školy. 

• Všechny informace k projektu jsou dostupné na webu www.maporlicko.cz. 

• Pokud Vám není cokoli jasné, kontaktujte nás, prosím. 

mailto:bednarova@mas.orlicko.cz
http://www.maporlicko.cz/

