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Akční plánování v území Žamberecka a Králicka

Výstupy z 
MAP I

Popis 
potřeb 
školy

Výstupy z 
pracovních 

skupin

Analytická část Strategická část

Implementační 
část

• Strategický rámec MAP
• Aktivity škol, aktivity 

spolupráce

• Akční plán s 
časovým určením

• Aktualizovaná 
analytická část

Od 1. 5. 2022 realizace MAP III



• Sborník investičních záměrů školy, aktuálně platný pro staré programové období (platný do 

roku 2021)

• V novém programovém období bude pro ŘO směrodatný pouze SR 2021-2027

• → překlápění stávajících záměrů do nového dokumentu

• Práce v rámci kanceláře MAS ORLICKO s informacemi od každého žadatele

• Každý žadatel obdržel zprávu s pokyny datovou schránkou

Sběr investičních záměrů, Strategický rámec MAP 2021-2027



Stávající investiční záměry

1. Označit ty investiční záměry, které mají být překlopeny do nového SR

2. Aktualizovat informace – částka (reálná, maximální!), datum realizace

3. Doplnit zbývající informace

4. Podepsat a dodat zřizovateli k podpisu

5. Zřizovatel zašle k nám do kanceláře potvrzené (poštou, osobně, datovou 

schránkou) do 30. 9. 2021



• Aktuálně také probíhá sběr NOVÝCH záměrů

1. vyplnit on-line Google dotazník s informacemi k novému záměru (do 22. 9. 2021)

2. vyčkat na obdržení formuláře s vyplněnými údaji k vašemu záměru

3. nechat podepsat tento formulář statutárním zástupcem a zřizovatelem

4. doručit k nám do kanceláře originál formuláře (do 30. 9. 2021)

• Veškeré informace na https://www.maporlicko.cz/dokumenty/dokumenty-zamberecko-a-

kralicko/investicni-priority

Sběr nových investičních záměrů

https://www.maporlicko.cz/dokumenty/dokumenty-zamberecko-a-kralicko/investicni-priority


• 17. 9. 2021 8:30 ukázková hodina Skřítkova naučná stezka

• 27. 9. 2021 7:30 odborná stáž Základní škola Erudio Orlicko Žamberk

• 5. 10. 2021 12:30 workshop Zahrada, která učí

• 6. 10. 2021 celý den Projektový den pro základní školy - Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

• 11. 10. 2021 on-line seminář Zábavná (nejen) distanční výuka v MŠ pomocí on-line aplikací

• 15. 10. 2021 celý den Projektový den pro základní školy - SOUO Králíky

• 20. 10. 2021 Dílny pro ZŠ PSŠ Letohrad

• 19. 11. 2021 workshop Přípravné prostředí v MŠ jako základ pro naplňování požadavků RVP PV

Akce, které pořádáme a na které Vás zveme







• Záložka na webových stránkách „Inspirace pro vás“

• Záložka „co se podařilo“

• Realizovali jste ve svých školách zajímavý projekt, získali dotaci? – pochlubte se a inspirujte 

ostatní ☺

• https://www.maporlicko.cz/inspirace-pro-vas

• Příklady dobré praxe sbíráme přes dotazník https://forms.gle/99a1rLrj3epeaq5t6

Sběr příkladu dobré praxe

https://www.maporlicko.cz/inspirace-pro-vas
https://forms.gle/99a1rLrj3epeaq5t6


• Projekt MAP II ukončí svou realizaci 30. 4. 2021

• U ŘO podaná žádost do MAP III (realizace od 1. 5. 2022)

• Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu MAP II, dne 15. 2. 2022

• V rámci konference budou představeny výstupy jednotlivých implementačních aktivit 

společně s partnery – výstupové materiály, modelů aj.

Závěrečná konference MAP – Veletrh úspěchů škol s podporou projektu MAP





Děkuji za pozornost. 

Kontaktní osoba: Veronika Šimková, 733 534 105, vyborna@mas.orlicko.cz
Michaela Boková,  737 487 337 michaela.bokova@centrum.cz

https://www.maporlicko.cz/
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