
 
 

 

 

INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY V ÚZEMÍ?  

S PODPOROU MÍSTNÍ NEZISKOVKY JE TO MOŽNÉ!  

Bezplatné kroužky zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání, komunitní 

projekty, vzdělávání pedagogických pracovníků, dotace na vybavení, bezplatné 

poradenské služby pro ředitele škol i kariérové poradenství určené žákům i rodičům, kteří 

se právě rozhodují o další profesní budoucnosti.  

 

To, a ještě mnohem více nabídne školám, rodičům, a hlavně dětem nezisková organizace MAS 

ORLICKO, z.s. se sídlem v Žamberku ve školním roce 2018/2019. 

 

Jaké jsou školy a školky? Přece aktivní, angažované, se spoustou dobrých nápadů, ke kterým jim často chybí 

finanční prostředky, nebo je jejich získání spojeno s nemalou administrativou.  S tím vším jim na území 

Orlickoústecka, Žamberecka, Kralicka a Českotřebovska pomáhá nezisková organizace v Žamberku s názvem MAS 

ORLICKO, z.s.  (dále jen MAS). 

 

Jaké nové aktivity pro děti a žáky odstartuje letošní školní rok? 

 

5 zájmových kroužků zaměřených na technické a přírodovědné vzdělávání – 

realizovaných ve spolupráci s osvědčenými místními organizacemi a školami.  Ty budou v příštích 4 

letech s finanční podporou MAS (a bezplatně pro rodiče) otvírat mladé generaci svět uvedených 

oborů a to tak, aby byl co nejlépe propojen s místním regionem.  

 

 

Podporu komunitního života a environmentálních výchovy v České Třebové. Ta 

přinese aktivity realizované v DDM Kamarád, který nabídne workshopy, semináře a vytvoří komunitní 

zahradu sloužící všem. Do záměru se zapojí i mateřské školy z České Třebové, Hnátnice, Ústí nad 

Orlicí, Libchav a Dolní Dobrouče, které společně s rodiči a dětmi navrhnou úpravu svých zahrad a 

zahájí jejich realizaci. 



 

Že potřeby nemusí definovat jen dospělí, ale mohou se do nich zapojit i děti, dokládá 

projekt „Místně zakotveného učení a tvorby regionální učebnice“, 
do kterého se zapojily základní školy v Libchavách, Sopotnici, České Třebové a Ústí 

nad Orlicí. Záměr, který vznikl na půdě žákovských parlamentů, přinese prostor pro 

rozvoj spolupráce mezi žáky, školami, neziskovými organizacemi a zajímavými 

místními osobnostmi. S podporou odborníků i poskytnutými zdroji pro účelnou práci 

(fotoaparáty, diktafony, služba grafika a tiskárny) projekt podpoří děti pracovat na  

společném cíli. A regionální učebnice – to už bude jen třešnička na pomyslném dortu. 

 

Na Žamberecku a Kralicku budou žákovské parlamenty pokračovat ve své práci v rámci projektu 

na Podporu demokratické kultury na škole. Žákovské parlamenty ze škol v Letohradě, 

Jablonném nad Orlicí a Červené Vody se se svými vedoucími zúčastní výcviku poskytovaného 

organizací Centrum demokratického učení. Tyto parlamenty uspořádají školní fórum a naváží tak 

na dosavadní aktivity, které ve školách s podporou MAS realizovaly v minulých letech.  

Žáci z Červené Vody budou mít možnost nabyté zkušenosti ihned aplikovat, a to v rámci projektu „Cesta ke 

komunitní škole“ realizovaného v Červené Vodě. I zde získají zapojení žáci i organizace materiálně-technickou 

podporu pro realizaci projektů s širokou participací místních obyvatel.  

 

Mateřské školy v Letohradě, Králíkách, Jamném nad Orlicí a Písečné se již na podzim začnou 

seznamovat s „Klokanovým kufrem“. Tuto skvělou pomůcku pro pedagoga v hodnotě 

cca. 20 000 Kč MAS ORLICKO zapojeným školám zapůjčí pro svou práci. A aby z ní měli všichni 

co největší užitek, získají zapojené školy i další podporu – především zkušenou lektorku, která 

je provede užíváním pomůcky přímo ve školce, vysvětlí jim, jak ji nejlépe užívat, a kterým 

dětem nejlépe prospěje. Po dvou letech užívání pak nabídnou tyto školky na oplátku možnost 

vyzkoušet si tuto pomůcku a získat informace o jejím využívání i dalším kolegům v území.  

 

A je-li práce v mateřské školce zaměřena především na všestranný rozvoj dětí, další z odstartovaných aktivit se obrací 

k žákům základních škol, kteří stojí před rozhodováním volby svého povolání. 

Základní školy v Letohradě, Klášterci nad Orlicí, Červené Vodě, Jablonném nad Orlicí, 

Libchavách, Dolní Dobroučí a Ústí nad Orlicí budou mít možnost nabídnout v příštích 3 

letech žákům 8. tříd bezplatnou možnost testování svých kompetencí pro 

další volbu povoláním. Tím je provede vyškolený kariérový poradce školy. Právě 

jeho mzda, vzdělávání a náklady diagnostického testování budou uhrazeny zapojením 

školy do spolupráce s MAS. Kromě kvalitní a potřebné služby pro rodiče s dětmi tak škola 

získá i kvalifikovaného kariérového poradce, který bude moci nabyté zkušenosti dále 

sdílet a poskytovat dalším žákům školy.  

Mezi další aktivity potom patří platformy setkání pedagogických pracovníků, veřejné semináře, či programy, pomoc 

školám při strategickém plánování a výjezdy určené dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, či tematické 

příměstské tábory.  Vše o aktivitách najdete na www.maporlicko.cz. 



Jak se mohou školy do jednotlivých aktivit zapojit jsme se zeptali Ing. Ivany Vanické, ředitelky MAS 

ORLICKO:  

„Všechny aktivity, zaměřené na kvalitu vzdělávání, realizujeme pro území v rámci tzv. projektu MAP. Ten je otevřen 

všem, koho vzdělávání zajímá a chce se na něm ve svém regionu podílet a může se s nimi seznámit na 

www.maporlicko.cz . K realizaci v letech 2018–2022 jsme pak ve spolupráci se zástupci území vybrali ty projekty, které 

žákům a dětem přináší nové možnosti, které mohou proces celého vzdělávání posunout dál. Důležitou podmínkou 

také vždy byli angažované školy, či další partneři, kteří byli ochotní do aktivit závazně vstoupit a získané zkušenosti 

následně předávat dál, neboť proces MAP je především o SPOLEČNÉ diskusi a rozvoji vzdělávání.“ 

 

Projekt MAP v termínech a číslech 

Prostředky určené na aktivity škol:                   cca. 12 mil. Kč 
Délka realizace projektu:                                     2018 – 2022 
Všechny informace, přihlášky, pozvánky najdete na www.maporlicko.cz  
 
Projekt je realizován z dotačních prostředků OP VVV, které spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR. Podporu projektu dále poskytují města Česká Třebová, Králíky, Letohrad a Ústí nad Orlicí. Odbornou záštitu 
projektu poskytuje Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí. 
 

Název kroužku Realizace při Zahájení Přihlašování 

Robotický kroužek 
 
Každou středu , 15:00 – 18:00 hod. 

Gymnázium 
Žamberk 

12.9.2018 
 

Ing. Jaroslav Vebr: 
Jaroslav.vebr@gyz.cz 

Kroužek železničního modelářství 
 
Každou druhou středu, 16:00- 
18:00 hod. 

Průmyslová 
střední škola 
Letohrad 

3.10.2018 
 
 

Michal Volštát 
Volstat.michal@pss.letohrad.cz  

Dědečkova dílna Cesta pro 
rodinu z.s. 

Říjen mala@cestaprorodinu.cz  

Agroenvironmentální výchova Masarykova ZŠ, 
Klášterec nad 
Orlicí 

Září u paní Mgr. Petry Pospíšilové přímo 
v ZŠ 

Polytechnický kroužek VDA Česká 
Třebová 

Leden 2019 Již brzy na webu MAP  

www.maporlicko.cz  
 

 

 

Podpora (nejen) pro vedení školy 

Kromě aktivit, jejichž cílem je zavádět, financovat a sdílet inovace ve vzdělání, poskytuje MAS ORLICKO, z.s. 

školám podporu a služby i v oblasti získávání dotačních prostředků.  K 22. 8. 2018 rozhodla MAS ORLICKO, z.s., na 

základě předložených žádostí, o podpoře projektů základních a středních škol v území dotací ve výši 11 283 079,45 

Kč. Na nové vybavení odborných učeben a zahrad se tak v příštím školním roce budou moci těšit ve školách 

v České Třebové, Ústí nad Orlicí, Králíkách, Výprachticích, Letohradě, Žamberku, Písečné i Záchlumí.  V obci 

Červená Voda navíc podpoří rozvoj neformálního vzdělávání vybudováním Zkušebního včelína a úpravou prostor 

pod krycím názvem „Vosí hnízdo“. Projekty získaly dotaci 1,176 mil. Kč.  



V neposlední řadě se pak mohou školy obracet na MAS ORLICKO, z.s. za účelem bezplatných konzultací k čerpání 

dotačních prostředků na individuální vzdělávání, školní asistenty, speciální pedagogy, psychology, projektové dny, 

zavádění informačních technologií do výuky a další. 

 

Dotační prostředky pro školy v číslech 

 

Hodnota prostředků rezervovaných pro investiční potřeby škol:                   36 000 000 Kč 
Hodnota prostředků na vzdělávání při neformálních organizacích:                  9 000 000 Kč  
 
Počet doposud podpořených projektů:                                                                   32 projektů 
Hodnota již přiznaných dotací:                                                                      cca. 28 000 000 Kč 
Více na www.mas.orlicko.cz /  
 
Zajištění uvedených služeb by kromě dotační podpory EU (poskytnuté z Evropského fondu pro regionální rozvoj) 
nebylo možné bez podpory všech obcí v území. 

 

 

 

 

O MAS ORLICKO, z.s. 

MAS ORLICKO, z.s. je spolek se sídlem v Žamberku, sdružující zástupce veřejného i soukromého sektoru. V dotačním 

období 2014–2023 administruje dotační prostředky v hodnotě cca. 180 mil. Kč, určeném obcím, školám, neziskovým 

organizacím i podnikatelskému sektoru. Mimo to realizuje od roku 2016 projekt MAP, jehož cílem je podpora místní 

komunity v řešení otázek rozvoje kvalitního vzdělávání.  

www.mas.orlicko.cz  


