
Místní akční plán vzdělávání pro území obcí s rozšířenou 

působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008612



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



REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU

Součástí realizačního týmu jsou i externí pracovníci, 

kteří se podílí na realizaci jednotlivých aktivit.



Kde se můžete dozvědět  informace o projektu?

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

http://www.maporlicko.cz/
https://www.facebook.com/MAP.Orlicko


Klíčové aktivity projektu

Místní akční plán vzdělávání II
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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.

Rozvoj a aktualizace MAP

• 2. cyklus akčního plánování

✓ Sběr neinvestičních aktivit (aktivity škol a aktivity spolupráce) – kdy? 
09 -10/2021, jak? dotazníkové šetření

✓ Sběr investičních aktivit (projektových záměrů) – kdy? do 22. 9. 2021 
(30. 9. 2021), jak? dotazníkové šetření (online dotazník)

✓ Akční plán – kdy? 04/2022, jak? ze sběru investičních a neinvestičních 
aktivit

✓ Finální dokument MAP II – kdy? 04/2022, jak? souhrn všech 
dokumentů

• ukončení projektu MAP II (duben 2022)

• návaznost na MAP III (květen 2022)

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.

Rozvoj a aktualizace MAP

Sběr příkladů dobré praxe

• Dotazník je dostupný na této adrese: https://forms.gle/ZGhnVahfkvpgdLR76.

• Dotazník obsahuje otázky týkající se anotace projektu, typu dotace, výše 

finančního příspěvku, přínos aktivity atd. 

• Nemusí se jednat o investiční aktivity, rádi zveřejníme i aktivity 

podporující spolupráci mezi více subjekty. 

• Příklady dobré praxe budou zveřejňovány na stránkách www.maporlicko.cz v 

sekci Inspirace pro vás pod záložkou Co se podařilo. 

mailto:stovickova@mas.orlicko.cz
https://forms.gle/ZGhnVahfkvpgdLR76
http://www.maporlicko.cz/


Sběr neinvestičních záměrů škol 

• Neinvestiční aktivity = aktivity škol + aktivity spolupráce

✓ AKTIVITA ŠKOLY 

➢ Aktivity realizované v rámci jednotlivých škol a školských zařízení.

➢ Školy je realizují SAMOSTATNĚ, tedy BEZ účastí další subjektů.

➢ Šablony, jiné zdroje OP VVV, také bez nutnosti finanční podpory.

✓ AKTIVITA SPOLUPRÁCE 

➢ Podklad pro konkretizaci návazných projektů.

➢ Spolupráce mezi školami nebo mezi školami a ostatními aktéry

➢ aktivita, která je založena na aktivním zapojení více subjektů. 

➢ Oba subjekty se na realizaci aktivity podílejí stejnou měrou a zaměřují se na děti do 
15 let. 

• Plánovaný sběr neinvestičních aktivity => září-říjen 2021

• Vyplnit dotazník k neinvestičním záměrům škol (oficiální distribuce, web, FB).

Jak na to?



Sběr investičních záměrů škol 

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

záměrů škol a školských zařízení.

• aktualizace podzim 2021 -> nový SR (SR 2021-2027)

• Aktuální sběr investičních záměrů prostřednictvím online formuláře (Google dotazníku) 

probíhá do 22. září 2021.

• Originály investičních záměrů je nutné doručit na MAS do 30. září 2021

• !! DŮLEŽITÉ: kontrola poskytnutých údajů (IZO, RED IZO…)  v rámci konzultačního 

procesu => odstranění možné administrativní chyby !!

• Nová podoba strategického rámce (SR 2021-2027):

1) Aktualizace stávajících investičních záměrů – nutnost projít  a zaktualizovat 

stávající investiční záměry -> „překlopení“ do nového SR 

2) Sběr nový investičních záměrů – postup Jak na to?



Sběr investičních záměrů škol 

Aktualizace stávajících investičních záměrů

1) projdete dokument (tabulku) s Vašimi investičními záměry – zasláno prostřednictvím DS vč. pokynů

2) dle zaslaných pokynů vyplníte a zaktualizujete předem určené sloupce v zaslaném dokumentu (tabulce) – viz 

pokyny

3) dokument vytisknete a předložíte ho k potvrzení svému statutárnímu zástupci a svému zřizovateli;

4) podepsaný dokument doručíte na MAS (DS, osobně nebo poštou), ID DS: 328e35a, adresa: MAS ORLICKO, z.s., 

Zemědělská 1004, Žamberk, 30. září 2021;

5) doručený formulář bude „převeden“ do Strategického rámce MAP (2021 – 2027).



Sběr investičních záměrů škol 

Jak na to?

1) vyplníte online dotazník k investičním projektovým záměrům https://forms.gle/AW3LP3xdj4AKr32eA (dostupný na: 

www.maporlicko.cz, 1 dotazník = 1 investiční záměr), 22. září 2021;

2) vyplněný online dotazník bude na MAS přepsán do formuláře, zkontrolován a zaslán zpět na e-mail uvedený v online 

dotazníku;

3) zaslaný formulář vytisknete a předložíte ho k potvrzení svému statutárnímu zástupci a svému zřizovateli;

4) originál podepsaného formuláře doručíte (osobně nebo poštou) na adresu MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 

Žamberk, 30. září 2021;

5) doručený formulář bude zařazen do Strategického rámce MAP (2021 – 2027).

https://forms.gle/AW3LP3xdj4AKr32eA
http://www.maporlicko.cz/


Podpora znalostních kapacit - inkluze

Workshopy, výměna zkušeností a další formy podpory 

kapacit v tématech inkluzivního vzdělávání

Workshop na téma „Jak pracovat s žákem s PAS“
Datum a čas: 4. 10. 2021, od 8:00 hod.
Místo: ONLINE



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 sociálních 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

9) Sdílený ICT odborník

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  - pozvánky 

4.1 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

Workshop na téma: „Metoda FIE ve školách“
Datum a čas: 20. 9. 2021, od 14:00
Místo: VOŠ a SŠ technická Česká Třebová, pracoviště Skalka1692 Workshop na téma: „IT pro nejmenší chytře, bezpečně a přiměřeně“

Datum a čas: 29. 9. 2021, od 13:00
Místo: VOŠ a SŠ technická Česká Třebová, pracoviště Skalka 1692

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  - pozvánky

4.1 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

Stáž ŠKOLAMYŠL II
Datum a čas: 11. 10. 2021, od 07:30
Místo: Základní škola ŠKOLAMYŠL, 
Litomyšl

Workshop na téma „ČTIFest!„
Datum a čas: 7. 10. 2021, od 13:30
Místo: Městská knihovna Česká Třebová

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  - pozvánky

4.1 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

Workshop na téma „Práce s rodilým mluvčím„
Datum a čas: 25. 11. 2021, od 08:00
Místo: DDM Kamarád, Česká Třebová

mailto:stovickova@mas.orlicko.cz


Závěrečná konference MAP – Veletrh úspěchů škol s podporou 

projektu MAP



Praktické informace na závěr

Děkuji za pozornost ☺.

Ing. Pavlína Pitrmucová
Odborná manažerka MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

pitrmucova@mas.orlicko.cz, 734 313 330

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

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

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

