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Vážení čtenáři,

Úvodní slovo předsedy

Ing. Václav Kubín

předseda spolku 

MAS ORLICKO, z.s.

S potěšením Vám předkládám výroční zprávu spolku
MAS ORLICKO, z.s. za rok 2020.

Máme za sebou rok plný nečekaných událostí, zvratů a výzev. Dotkly
se každého z nás – MAS ORLICKO, z. s. a jeho klientů, partnerů a
pracovníků kanceláře nevyjímaje.

O to větší radost mám z toho, že Vám mohu předložit výroční zprávu,
která svým rozsahem v letošním roce převyšuje ty v uplynulých
letech.

Můžete shlédnout soubor desítek projektů úspěšně dokončených
žadateli v našem území a vzhledem k blížícímu se konci
programového období i výstupy z evaluace naší činnosti v investiční a
neinvestiční dotační politice v období let 2017 - 2020, kdy byla
rozdělena bezmála celá alokace MAS v souhrnné výši téměř 180 mil.
Kč.

Právě evaluační činnosti jsou pro nás odrazovým můstkem pro další
programové období 2021 – 2027.

K hrdinům uplynulého loňského roku nesporně patří naši partneři ze
škol v území. Skláním se před houževnatostí a odolností škol, s kterou
dokázaly reagovat na nastalou situaci, ale také nad houževnatostí
pracovníků kanceláře, kteří jednotlivé aktivity ve spolupráci se
školami upravovali doslova „za pochodu“. Výsledek však stojí za to a
věřím, že výstupy prezentované v této výroční zprávě nakonec mluví
za sebe.

Přeji Vám, abyste při čtení této zprávy, stejně jako já, získali pocit
radosti z dobře odvedené práce. Území Orlicka má skvělé starosty,
podnikatele, ředitele škol i mnoho angažovaných neziskových
organizací. Jen díky nim má naše práce smysl.

Ing. Václav Kubín



Profil spolku

Místní akční skupina Orlicko je spolkem sdružujícím občany, soukromé subjekty, neziskové organizace a
veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), jehož členové se svou každodenní činností
podílejí na získávání finanční podpory z EU a z národních programů za účelem vytvářet, rozvíjet a udržovat
hodnoty v přirozeném prostředí svého regionu.

Hlavní činností spolku MAS ORLICKO, z.s. je zjišťování a naplňování potřeb území v podobě lepší
dostupnosti a vybavenosti (například škol či sociálních služeb). Cílem této činnosti je zlepšení životního
prostředí a místního podnikání, zvýšení zaměstnanosti a kvality života ve venkovských oblastech a využití
místního potenciálu.

NASLOUCHÁME VÁM

Formou terénního šetření, seminářů a workshopů pravidelně zjišťujeme aktuální potřeby organizací
působících na našem území a také lidí žijících v našem regionu. Poté teprve můžeme poskytnout užitečné
rady a můžeme přizpůsobit svou činnost aktuálním potřebám.



Oblast působnosti

S účinností od 18.6.2020 se územní působnost MAS ORLICKO, z.s. rozšířila
o katastrální území obce Hrádek (okres Ústí nad Orlicí).

V roce 2020 spolek MAS ORLICKO, z.s. realizoval svou činnost na území 58
obcí čítajících celkem více než 86 tisíc obyvatel.

Působnost MAS ORLICKO 
je vymezena katastrálními 

územími  těchto obcí:

Brandýs nad Orlicí, 
Bystřec, Čenkovice, 

Červená Voda, Česká 
Rybná, Česká Třebová, 
České Libchavy, České 

Petrovice, Dlouhá 
Třebová, Dlouhoňovice, 

Dolní Dobrouč, Dolní 
Čermná, Dolní Morava, 

Hejnice, Helvíkovice, 
Hnátnice, Horní Čermná, 
Horní Heřmanice, Horní 

Třešňovec, Hrádek, 
Jablonné nad Orlicí, 

Jamné nad Orlicí, Jehnědí, 
Kameničná, Klášterec 

nad Orlicí, Králíky, 
Kunvald, Letohrad, 

Libchavy, Lichkov, Líšnice, 
Lukavice, Mistrovice, 

Mladkov, Nekoř, Orličky, 
Pastviny, Petrovice, 

Písečná, Přívrat, Rybník, 
Řetová, Řetůvka, 

Semanín, Sobkovice, 
Sopotnice, Studené, 
Sudislav nad Orlicí, 

Šedivec, Třebovice, Ústí 
nad Orlicí, Verměřovice, 
Voděrady, Výprachtice, 

Těchonín, Záchlumí, 
Žamberk, Žampach



Zaměstnanci MAS ORLICKO

Předseda

AgroKonzulta Žamberk spol. s r. o.

zastupuje: Ing. Václav Kubín

Místopředseda

Region Orlicko-Třebovsko

zastupuje: Pavel Šisler

Ředitelka

Ing. Ivana Vanická

Zaměstnanci kanceláře MAS ORLICKO poskytují bezplatné konzultace k projektům v jejich přípravné a
realizační fázi, pořádají školení a semináře pro žadatele a zajišťují propagaci činnosti spolku.

Zaměstnanci kanceláře

Mgr. Šárka Bartošová

Mgr. Adéla Bednářová

Ing. Alice Brožková

Jana Hovádková

Alžběta Macková

Vojtěch Mlynář

Bc. Michaela Skalická

Mgr. Věra Stožická

Martina Šrolerová, DiS.

Mgr. Veronika Výborná

Další zaměstnanci

Michaela Boková

Ing. Ivo Muras

PhDr. Petra Novotná



Valná hromada

Orgány spolku

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku MAS ORLICKO, z.s. Rozhoduje o činnosti spolku a o přijetí
nových členů na základě písemné přihlášky, schvaluje změny stanov a výsledek hospodaření, a hodnotí
činnost ostatních orgánů spolku.
Ke dni 31.12.2020 se VH skládala z 52 členů:

Dle platné legislativy se valná hromada musí svolat nejméně jednou ročně.

Valná hromada MAS ORLICKO se v roce 2020 sešla dvakrát.



Rada

Orgány spolku

Rada je statutárním orgánem spolku MAS ORLICKO, z.s.
Má rozhodovací pravomoci. Členové rady ze svého středu volí předsedu a místopředsedu rady.
Ke dni 31.12.2020 se rada skládala z 8 členů:

1) AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.
člena zastupuje: Ing. Václav Kubín, předseda spolku

2) Region Orlicko-Třebovsko
člena zastupuje: Pavel Šisler, místopředseda spolku

3) Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s.
člena zastupuje: Mgr. Luboš Bäuchel

4) ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.
člena zastupuje: Ing. Oldřich Žďárský

5) Sdružení obcí Orlicko
člena zastupuje: Bc. Jana Kolářová

6) Životní vzdělávání, z.s.
člena zastupuje: Silvie Serbousková

7) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko
člena zastupuje: Luděk Skalický

8) Ing. Petr Mareš, Ph.D.

Rada MAS ORLICKO se schází dle potřeby.

V roce 2020 se sešla celkem jedenáctkrát.



Revizní komise

Orgány spolku

Revizní komise je kontrolním orgánem spolku MAS ORLICKO, z.s. Úkolem revizní komise je dohlížet nad
řádným vedením záležitostí spolku a nad dodržováním stanov a právních předpisů. Revizní komise volí ze
svého středu předsedu revizní komise.
Ke dni 31.12.2020 se revizní komise skládala ze 3 členů:

1) Cesta pro rodinu, z.ú.

člena zastupuje: Ing. Dana Hubálková

2) ZEOS, s.r.o.

člena zastupuje: Ing. Petr Tomaško

3) Mgr. Oto Pavliš, Ph.D.

Výběrová komise

Výběrová komise je orgánem spolku MAS ORLICKO, z.s., který provádí věcné hodnocení předložených
projektů formou nediskriminačního a transparentního výběru. Výběrová komise volí ze svého středu
předsedu výběrové komise.
Ke dni 31.12.2020 se výběrová komise skládala z 23 členů:



Program rozvoje venkova

Činnost v roce 2020

Na přelomu prosince 2019 a ledna 2020 došlo k proplacení následujících
projektů z minulé výzvy PRV:

Fixační klec, plotové dílce, 
posuvné branky a příkrmiště

Modernizace farmy Heřmanice

Nositel dotace: Jiří Vonz
Místo realizace: Heřmanice
Výše příspěvku: 449 tis. Kč

Nositel dotace: Filip Fišar
Místo realizace: Lhotka u Č. Třebové
Výše příspěvku: 145 tis. Kč

„Díky plotovým dílcům, 
brankám a fixační kleci 

s paznehtářskou úpravou 
mám jednodušší 

manipulaci se zvířaty, 
provádění inseminace, 

vážení, bonitaci, 
veterinární zákroky, 
přípravy na výstavu i 

jednodušší úpravu 
paznehtů.“ 

Díky projektu pořídil žadatel pro
svou farmu traktorový nosič s
vanovým kontejnerem, kontejner
na přepravu zvířat, naháněcí a
manipulační soupravy a
paznehtářské fixační klece. Tím
došlo k modernizaci a zvýšení
celkové výkonnosti strojového
parku a zlepšení bezpečnosti práce.



Dne 17.02.2020 byla v rámci Programu rozvoje venkova vyhlášena nová výzva s alokací 31,75 milionů
korun zaměřená na aktivity:
• PRV/10 – Rozvoj sektoru živočišné a rostlinné výroby s alokací necelých 12 milionů korun,
• PRV/11 - Občanská vybavenost (veřejná prostranství, MŠ a ZŠ, hasičské zbrojnice, kulturní a

spolková zařízení) s alokací necelých 19,8 milionů korun

V březnu 2020 probíhal v MAS ORLICKO příjem žádostí. Bylo přijato 52 žádostí na podporu živočišné a
rostlinné výroby a 37 žádostí na podporu občanské vybavenosti (celkem 89 žádostí).
Během března a dubna probíhala kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. Tři žádosti byly
ukončeny z důvodu nesplnění definice žadatele, nezpůsobilých výdajů a podání prázdné žádosti.

Ve dnech 12.5. až 14.5.2020 bylo hodnotící komisi MAS ORLICKO předloženo 86 žádostí k bodovému
hodnocení.
Sešlo se celkem 5 komisí (3 komise na podporu živočišné a rostlinné výroby a 2 komise na podporu
občanské vybavenosti).

Činnost v roce 2020

Dne 1.6.2020 byly bodově ohodnocené žádosti formou per-rollam předloženy výběrové komisi MAS
ORLICKO.

Dne 24.6.2020 zasedala rada MAS ORLICKO a k podpoře bylo vybráno celkem 60 žádostí (z toho 24
žádostí na podporu živočišné a rostlinné výroby a 36 žádostí na podporu občanské vybavenosti).

Finanční prostředky vyčerpané v programovém rámci MAS ORLICKO na základě výzvy PRV z roku 2020
(v Kč)
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Činnost v roce 2020

Počet projektů 5. výzvy PRV podle aktivit

24

511

1

19

Živočišná a rostlinná
výroba

Veřejná prostranství

Mateřské a základní
školy

Hasiči

Nestátní neziskové
organizace a spolky

Ke konci roku 2020 byly projekty předány řídicímu orgánu PRV k administraci. Kancelář MAS ORLICKO
pokračuje v poskytování podpory žadatelům.

Evaluace programového rámce PRV

Stav čerpání alokace PRV k 31.12.2020 (v Kč)
Z celkové alokace PRV pro programové období 2014 až 2020 bylo vyčerpáno necelých 94 %. Nyní se
programový rámec PRV nachází v přechodném období, kdy se plánuje nová výzva s cílem vyčerpat
zbývající finanční prostředky.

93,75 %



Činnost v roce 2020

Dopady projektů PRV na území MAS ORLICKO

V roce 2020 došlo ke zhodnocení dopadů projektů realizovaných v rámci
PRV na území MAS ORLICKO:



Činnost v roce 2020

Dopad intervencí projektů PRV

Projekty na podporu zemědělských a lesnických činností (fiche 1 až 10)
dle místa realizace



Činnost v roce 2020

Dopad intervencí projektů PRV

Projekty na občanskou vybavenost (fiche 11)
dle sídla žadatele



Činnost v roce 2020

V období 2014 až 2020 se spolek MAS ORLICKO, z.s. v rámci IROP zaměřil
na podporu těchto oblasti:

• IROP 1: Bezpečné silnice a chodníky pro všechny

• IROP 2: Komplexní podpora cyklistické dopravy

• IROP 3: Vzdělávání v klíčových kompetencích

• IROP 4: Neformální a zájmové vzdělávání

• IROP 5: Dostupná péče o děti

• IROP 6: Infrastruktura sociálních služeb

• IROP 7: Komunitní centra

• IROP 8: Infrastruktura pro sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program



Činnost v roce 2020

Dne 15.1.2020 byla v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ukončena poslední výzva
(19. výzva IROP – Bezpečné silnice a chodníky pro všechny IV.) s alokací 6,3 milionů korun.
V rámci 19. výzvy IROP bylo přijato celkem 18 projektů ve výši přes 25 milionů korun.

Poslední dva jmenované projekty nesplnily kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti. Zbývajících 16
projektů bylo předloženo hodnotící komisi MAS ORLICKO k bodovému hodnocení.



Činnost v roce 2020

Po bodovém ohodnocení projektů bylo výběrové komisi předloženo 14 projektů splňujících podmínky v
pořadí dle hodnocení.

Projekty 19. výzvy IROP po věcném hodnocení

Z důvodu identifikace úspor ve výši 2,2 miliony korun na finančně ukončených projektech byla v dubnu
2020 podána žádost o navýšení alokace výzvy do výše celkových disponibilních prostředků IROP.
Navýšení alokace bylo schváleno řídicím orgánem.

Výběrová komise schválila pořadí předložených projektů dle bodového hodnocení.



Činnost v roce 2020

Dne 07.05.2020 rada MAS ORLICKO schválila k podpoře 6 projektů s nejvyšším bodovým hodnocením a 2
projekty náhradní.

Po ukončení závěrečného ověření způsobilosti řídícím orgánem IROP bylo schváleno k podpoře celkem 7
projektů do výše zbývající alokace 8,6 milionů korun.



Činnost v roce 2020

V průběhu roku 2020 byly projekty předány řídicímu orgánu IROP k
administraci. Kancelář MAS ORLICKO pokračuje v poskytování podpory
příjemcům projektů v realizaci a udržitelnosti.

Ukončením 19. výzvy byla alokace programového rámce IROP pro období
2014 až 2020 vyčerpána a MAS ORLICKO nepředpokládá vyhlašování
dalších výzev z tohoto programového období (pouze v případě
neplánovaného navýšení prostředků ze strany ŘO IROP).

V roce 2020 byl zaznamenán převis žádostí, který bude v roce 2021
zohledněn při přípravě podporovaných aktivit pro nové programové
období.



Činnost v roce 2020

V roce 2020 byly postupně dokončovány realizace projektů z výzev č. 5, 7,
8 a 13 až 18, kterým byly vydány právní akty v předešlých letech.
Manažeři MAS ORLICKO zajišťovali nositelům projektů podporu při
realizaci. Zde jsou některé z těchto finančně ukončených projektů::

Žadatelé podpoření v oblasti školství

ZŠ Česká Třebová, Nádražní ulice

Rekonstrukce ICT učebny
Výše příspěvku: 740 tis. Kč

Modernizace učebny dílen
Výše příspěvku: 1 499 tis. Kč

ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice

Modernizace jazykové učebny
Výše příspěvku: 281 tis. Kč

Vybudování multimediální jazykové
laboratoře, bezbariérový přístup
Výše příspěvku: 940 tis. Kč

Rekonstrukce a modernizace
zámečnické dílny a kovárny
Výše příspěvku: 1 463 tis. Kč

VOŠ a SŠ technická

„Učebna nyní vyhovuje

moderním výukovým 

metodám 

pro praktické i 

teoretické vyučování.“



Činnost v roce 2020

ZŠ Králíky

Environmentální učebna a školní zahrada
Výše příspěvku: 1 119 tis. Kč

Rozvoj polytechnické výuky
Výše příspěvku: 1 367 tis. Kč

SOU opravárenské Králíky

Modernizace svařovny 
elektrickým obloukem
Výše příspěvku: 1 470 tis. Kč

Modernizace vzduchotechniky 
a vybavení svařovny

Výše příspěvku: 1 214 tis. Kč

Modernizace cvičné kuchyňky
Výše příspěvku: 1 113 tis. Kč

„Venkovní prostory jsou 

nyní i příjemným 

prostorem pro odpočinek 

a čerpání nových sil, 

třeba do učení.



Činnost v roce 2020

ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí

Inovace odborného a 
přírodovědného 
vzdělávání, bezbariérový přístup
Výše příspěvku: 1 498 tis. Kč

Modernizace učebny chemie
Výše příspěvku: 1 476 tis. Kč

Vybudování multimediální
jazykové laboratoře
Výše příspěvku: 1 471 tis. Kč

SŠ automobilní Ústí nad Orlicí



Činnost v roce 2020

Zahradní učebna
Výše příspěvku: 1 046 tis. Kč

Zkušební včelín
Výše příspěvku: 566 tis. Kč

Jazyková učebna
Výše příspěvku: 1 300 tis. Kč

Modernizace učebny IT v ZŠ
Výše příspěvku: 1 445 tis. Kč

Obec Libchavy

Středisko volného času, ANIMO Žamberk

Jazyková učebna
a bezbariérové úpravy
Výše příspěvku:
950 tis. Kč

Obec Červená Voda



Činnost v roce 2020

Obec Záchlumí

Cvičná kuchyňka pro potřeby 
neformálního a zájmového 
vzdělávání
Výše příspěvku: 427 tis. Kč

Přírodovědná učebna v ZŠ
Výše příspěvku: 1 501 tis. Kč

Přístavba odborné učebny
a bezbariérový přístup
v ZŠ Bohousová
Výše příspěvku:
1 288 tis. Kč

Městys Dolní Čermná

„Nově vybudovaná 

učebna a zázemí 

poradenského 

pracoviště zajišťují 

vhodné podmínky pro 

kvalitní vzdělávání .“

„Žáci se díky projektu 

dočkali nového a 

moderního vybavení a 

nábytku v kuchyňce, což 

by mělo zvýšit zájem o 

kroužek.“

Obec Výprachtice



Činnost v roce 2020

Žadatelé podpoření v oblasti sociálních služeb

Město Brandýs nad Orlicí

Autem do terénu
Výše příspěvku: 579 tis. Kč

Sociální podnikání
Výše příspěvku: 2 130 tis. Kč

Nákup osobního automobilu
pro poskytování sociálních služeb
Výše příspěvku: 569 tis. Kč

Vybavení služby NZDM KAMIN
Výše příspěvku: 858 tis. Kč

Chráněnky, z.ú.

Amalthea, z.s.RC Srdíčko Ústí nad Orlicí

„Díky projektu byl vyřešen 

problém nedostatečné 

kvality poskytované 

pečovatelské služby 

způsobený původním 

nevyhovujícím vozidlem.“

„Díky projektu se našlo 

uplatnění pro obsluhu 

kavárny,  pro cukrářku a 

také švadlenku v šicích 

dílnách.“



Činnost v roce 2020

Žadatelé podpoření v oblasti infrastruktury

Město Česká Třebová

Chodník Písečná (I. a II. etapa)
Výše příspěvku: 3 969 tis. Kč

Rekonstrukce Dukelské ulice
Výše příspěvku: 801 tis. Kč

Chodník ke hřbitovu
Výše příspěvku:
1 912 tis. Kč

Obec Písečná

Obec Voděrady



Činnost v roce 2020

Alokace IROP pro programové období 2014 až 2020 byla plně vyčerpána. V uvedeném programovém

období byly podpořeny projekty v celkové částce 108 582 616 Kč.

Přehled intervencí IROP dle opatření (v Kč)

Evaluace programového rámce IROP



Činnost v roce 2020

Dopady projektů IROP na území MAS ORLICKO

V roce 2020 došlo ke zhodnocení dopadů projektů realizovaných v rámci

IROP na území MAS ORLICKO:

Obce zapojené do projektů IROP



Činnost v roce 2020

Dopad intervencí programového rámce IROP v oblasti dopravy dle sídla

žadatele



Činnost v roce 2020

Dopad intervencí programového rámce IROP

v oblasti vzdělávání dle sídla žadatele



Činnost v roce 2020

Dopad intervencí programového rámce IROP

v oblasti sociální péče dle území dopadu projektů



Operační program zaměstnanost

Činnost v roce 2020

Činnost spolku MAS ORLICKO, z.s. v rámci OPZ byla v roce 2020 zaměřena

na podporu těchto oblastí:

• sociálních služeb

• sociálního podnikání

• prorodinných aktivit

• dalších aktivit týkajících se sociálního začleňování

V MAS ORLICKO byla v roce 2020 z důvodu navýšení alokace vyhlášena

ještě jedna výzva OPZ s názvem Podpora dětských skupin II.

Byla přijata jedna žádost od žadatele Cesta pro rodinu z.ú. Orgány MAS

ORLICKO schválily projekt tohoto žadatele nesoucí název Dětská skupina

Maceška II s celkovými způsobilými výdaji ve výši necelých 1,4 mil. Kč.

V roce 2020 se v rámci OPZ úspěšně ukončilo pět projektů schválených v

předešlých letech a dalších pět projektů má období realizace otevřené i

do dalších let.



Projekty realizované v rámci OPZ

Činnost v roce 2020

Práce a rodina

Příjemce dotace: Cesta pro rodinu, z.ú.

Místo realizace: Žamberk

Výše příspěvku: 726 000 Kč

Projekt Práce a rodina realizovaný v letech 2018 až

2020 byl zaměřen na podporu sladění soukromého a

pracovního života rodičů nabídkou příměstských

táborů v období letních prázdnin.

V roce 2020 byly realizovány dva turnusy

pro děti ve věku od 3 do 7 let v letních

týdnech, kdy byly zavřené mateřské školy v

Žamberku i okolních obcích.

Pro školní děti

ve věku 7 až 12

let bylo během

letních prázdnin

uspořádáno šest

turnusů.

„Díky projektu bylo 

možné pořádat tábory 

za příznivější cenu a 

dětem dopřát více 

zážitků z prázdnin a za 

to patří velký dík.“ 



Činnost v roce 2020

Příměstské tábory na Orlicku

Příjemce dotace: Středisko volného času, ANIMO

Místo realizace: Žamberk, Červená Voda, Helvíkovice, Písečná,

Klášterec nad Orlicí

Výše příspěvku: 837 000 Kč

Projekt Příměstské tábory na Orlicku umožnil v letech 2018 až 2020

uskutečnit příměstské tábory v Žamberku a některých okolních obcích.

V roce 2020 byly realizováno celkem 12 příměstských táborů. V

Žamberku to byly 4 tábory s názvy Sport nás baví, Prázdniny v divočině,

Výtvarné čarování a Prázdniny s angličtinou.

V Helvíkovicích měly tábory v roce 2020 témata Vědcohraní a

Různohrátky.

V Červené Vodě proběhly dva turnusy na motivy filmů Bylo nás pět a

Páni kluci.

V Klášterci nad Orlicí a Písečné byly tábory pojaty tradičně, hlavní náplní

byly především sportovní a výtvarné aktivity doplněné o řadu výletů a

her.

„Poděkování patří všem, 

kteří se zasloužili o 

zdárný průběh táborů, 

zejména táborovým 

vedoucím. Dále 

poděkování náleží MAS 

ORLICKO za podporu při 

přípravě, podání 

projektové žádosti a 

následující podporu při 

realizaci. A samozřejmě 

Evropskému sociálnímu 

fondu za 

spolufinancování. 

Děkujeme!"



Činnost v roce 2020

Letní příměstské tábory RC Mozaika Letohrad

Příjemce dotace: Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Místo realizace: Letohrad

Výše příspěvku: 492 000 Kč

Operační program Zaměstnanost podpořil také projekt Letní příměstské

tábory rodinného centra Mozaika v Letohradě, díky kterému se v letech

2018 až 2020 uskutečnilo celkem 12 týdenních turnusů příměstského

tábora pro děti od 6 do 13 let.

V roce 2020 byly v rámci tohoto projektu realizovány

poslední čtyři turnusy, dva v červenci a dva v srpnu.

První červencový tábor s názvem Duha byl zaměřen

na tvůrčí činnosti. Druhý tábor byl věnován Profesím

a děti byly během něj seznámeny s prací hasiče,

zdravotníka, pilota, myslivce, starosty či pracovníka

sběrného dvora.

První srpnový turnus byl nazván Z pohádky

do pohádky a byl určen spíše pro menší

děti. Poslední tábor roku 2020 byl věnován

Živlům. Aktivity tohoto příměstského

tábora byly tematicky zaměřeny na vítr,

vodu, zemi a oheň.

„Chci poděkovat všem, 

kteří se podíleli s velkým 

nasazením na přípravě i 

samotné realizaci všech 

táborů, všem 

dobrovolníkům, kteří si 

udělali čas a předvedli 

své profese, nebo jsme 

je směli navštívit přímo 

v jejich kanceláři nebo 

na pracovišti.“



Činnost v roce 2020

Letní příměstské tábory DDM Kamarád Č. Třebová

Příjemce dotace: Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová

Místo realizace: Česká Třebová

Výše příspěvku: 838 000 Kč

Díky tříletému projektu Letní příměstské tábory DDM Kamarád Česká

Třebová bylo také v roce 2020 uskutečněno 10 příměstských táborů,

kterých se zúčastnilo celkem 236 dětí.

Tábory zahrnovaly převážně tvůrčí a

sportovní aktivity a také řadu výletů.

Tábory v roce 2020 nesly názvy Sport a

tvorba, Poznáváme řemesla, Poznávání

domova, Activity nebo například Hrátky

se zvířátky.

„V posledních letech 

vzrostl zájem rodičů i 

dětí o příměstské tábory. 

Díky podpoře MAS 

ORLICKO jsme 

v letošním školním roce 

nabídli 10 příměstských 

táborů. Celkem se jich 

zúčastnilo 236 dětí.“



Činnost v roce 2020

Domácí hospic Alfa-Omega

Příjemce dotace: Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Místo realizace: celé území MAS ORLICKO

Výše příspěvku: 1 500 000 Kč

V rámci OPZ byl realizován projekt s názvem Domácí hospic Alfa-Omega,

díky kterému byla zajištěna místně a časově dostupná, kvalifikovaná a

vybavená péče o nevyléčitelně nemocné osoby.

Předmětem projektu bylo rozšíření podpory neformálním pečovatelům

služby Domácího hospice Alfa-Omega na území MAS ORLICKO. Posláním

domácí hospicové péče je umožnit nevyléčitelně nemocným lidem strávit

poslední chvíle života důstojně doma, mezi svými blízkými a poskytnout

pečujícím osobám profesionální sociální, psychologickou a duchovní péči.

Pomoci pečujícím osobám starat se o umírajícího 24 hodin denně, pomoci

jim vyrovnat se s přicházející smrtí jejich blízkého a se situací po úmrtí.



Právě probíhající projekty v rámci OPZ

Činnost v roce 2020

Sportovní příměstské tábory v areálu Tenisového klubu Česká

Třebová

Příjemce dotace: TK Česká Třebová, z.s.

Místo realizace: Česká Třebová

Výše příspěvku: 541 000 Kč

Cílem projektu Sportovní příměstské tábory v areálu TK Česká Třebová je

především zajištění prázdninového pohybu a sportovních aktivit pro děti z

českotřebovského regionu.

Tenisový klub Česká Třebová roce 2020 uspořádal dva sportovní

příměstské tábory pro děti ve věku od 6 do 15 let. Červencový i srpnový

turnus se dočkal velkého zájmu, obou táborů se zúčastnilo dohromady

celkem 82 dětí.

Děti se během týdenních turnusů věnovali zajímavým sportovním

aktivitám jako je atletika, fotbal, vybíjená, tenis, badminton, pétanque,

plavání či lukostřelba, navštívily plavecký bazén a atletický stadion v České

Třebové nebo také Pinguin park v Přívratu. Za deštivého počasí hojně

využívaly sportovní halu v areálu TK.

„Dle ohlasů dětí i rodičů 

se tábory opět vydařily, 

o čemž svědčí opakující 

se zájem rodičů o tábory 

tohoto typu.“



Činnost v roce 2020

Komunitní práce v Ústí nad Orlicí

Příjemce dotace: SKP-CENTRUM, o.p.s.

Místo realizace: Ústí nad Orlicí

Výše příspěvku: 4 800 000 Kč

Projekt Komunitní práce v Ústí nad Orlicí přispívá k aktivnímu začleňování

cílové skupiny v Ústí nad Orlicí, vyhledávání lídrů a jejich zplnomocnění k

řešení problémů komunity a vytvoření podpůrné platformy jako nástroje

pro řešení otázek bydlení a zaměstnanosti obyvatel sociálně vyloučených

lokalit.

Žádost o podporu projektu byla

podána a realizována od roku

2017, realizace se již dvakrát

prodloužila navazující žádostí,

aktuální navazující žádost

umožňuje realizaci až do roku

2022.

Cílem navazujícího projektu bylo

umožnit pokračování realizace

komunitního přístupu práce s

cílovou skupinou a rozšířit

aktivity mimo jiné o provozování

prostoru pro setkávání členů

komunity.



Činnost v roce 2020

Dětská skupina Maceška

Příjemce dotace: Cesta pro rodinu, z.ú.

Místo realizace: Žamberk

Výše příspěvku: 2 498 600 Kč

Díky projektu Dětská skupina Maceška zajišťuje organizace Cesta pro

rodinu provoz dětské skupiny s okamžitou kapacitou 12 dětí. Dětská

skupina oproti péči v mateřských školách nabízí rodičům menší kolektiv

dětí, rozšířenou provozní dobu (od 6:30 do 17:00 hodin), možnost nástupu

kdykoli během roku a přijímání dětí mladších 2 let.

„Našim cílem je vytvořit 

dětem domácí prostředí, 

uplatňovat individuální 

přístup k rodičům i dětem 

a umožnit rodičům řešit i 

specifické požadavky na 

stravu či při zdravotním 

omezení.“

Zajištění projektu je řešeno dvěma

žádostmi o podporu. Rekonstrukce

a vybavení dětské skupiny ve výši

necelých 2 milionů korun jsou

zajištěny z výzvy IROP. Provoz

dětské skupiny je zajištěn z výzvy

OPZ.



Činnost v roce 2020

S podporou k samostatnosti

Příjemce dotace: Cesta pro rodinu, z.ú.

Místo realizace: Žamberk

Výše příspěvku: 2 299 900 Kč

Předmětem tohoto projektu je služba, která má za cíl podporovat skupinu

sociálně znevýhodněných osob, kteří se vydávají na svou samostatnou

cestu životem poté, co opustí Dům na půl cesty nebo Azylový dům v

Žamberku. Pracovníci sociální služby poskytnou své služby a dodají

potřebné sebevědomí bývalým uživatelům domů tak, aby měli hladší

přechod do běžného života mimo zmíněné zařízení.

Díky projektu je zajišťováno zvyšování profesních dovedností a kompetencí

sociálních pracovníků, kteří budou sledovat průběh začlenění jednotlivých

osob do samostatného života a na které se bývalí uživatelé budou moci

obrátit ve chvílích nejistoty.



Činnost v roce 2020

Krizové centrum - podpora rodin v agendě OSPOD včetně

asistovaného kontaktu

Příjemce dotace: Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.

Místo realizace: okres Ústí nad Orlicí

Výše příspěvku: 3 918 000 Kč

Projekt Podpora rodin v agendě OSPOD včetně asistovaného kontaktu

umožňuje zajištění speciálních služeb jako jsou programy pro rodiny,

asistovaný kontakt a mediace na území okresu Ústí nad Orlicí.

Služby jsou určeny rodinám nacházejícím se ve složité životní situaci a

rodinám, které jsou již v kontaktu s odborem sociálně právní ochrany dětí.



Evaluace programového rámce OPZ

Činnost v roce 2020

Ke dni 31.12.2020 byly vyčerpány všechny finanční prostředky

programového rámce OP Zaměstnanost, tj. celková alokace ve výši více

než 23 milionů korun.

Podpora realizace příměstských táborů

U čtyř ukončených projektů byla poskytnuta materiální a mzdová podpora

pro realizaci příměstských táborů v území MAS ORLICKO. V jednom

případě sehrál v realizaci projektu významnou koordinační roli spolek

MAS ORLICKO, z.s., a to v rámci iniciování širší spolupráce v území s cílem

zajistit realizaci příměstských táborů v obcích, kde nebyly doposud

dostupné, a to na základě spolupráce se školou nebo jinou místní

organizací.

Z evaluace provedené u zapojených organizací vyplynulo, že v souvislosti

s podporou z OPZ došlo k významnému navýšení kapacity příměstských

táborů. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u organizace Animo Žamberk, kde

žadatel rozšířil počet míst realizace příměstských táborů do okolních obcí

(Klášterec nad Orlicí, Červená Voda, Helvíkovice, Písečná). Počet míst

realizace se zvýšil i u DDM Kamarád. V těchto projektech tedy došlo k

významnému zvýšení lokální dostupnosti příměstských táborů.



Činnost v roce 2020

Kapacita příměstských táborů v letech 2015-2021

V souvislosti s realizací projektu stoupla celková (využitá) kapacita příměstských táborů na 168 %. Po

ukončení projektu kapacita opět klesla (cca o 26%), ovšem i tak činí předpokládaná nabídnutá kapacita

143 % původní hodnoty, a to především v souvislosti se zvýšením počtu míst u příměstských táborů

pořádaných organizací Animo Žamberk.



Činnost v roce 2020

Dostupnost příměstských táborů

Realizace projektů vedla také k zvýšení dostupnosti táborů pro nižší

věkové hranice děti. Organizace Cesta pro rodinu Žamberk vyčlenila 32 %

vypsané kapacity pro děti předškolního věku. Pro děti předškolního věku

byly vytvořeny podmínky také v příměstských táborech realizovaných ve

spolupráci s organizací Animo Žamberk.

Potřeba podpory příměstských táborů

Tři ze čtyř podpořených žadatelů očekávají pokles zájmu o příměstské

tábory v souvislosti se zvýšením ceny. Především u rodin, kde je více

sourozenců představuje účast na příměstských táborech významnou

finanční zátěž rodiny.

Přesto lze konstatovat, že se podařilo zachovat nově nabídnuté služby. U

organizace Animo Žamberk stoupla s projektem kapacita z 90 na 290 míst.

Po ukončení financování pokračuje Animo Žamberk ve spolupráci se třemi

ze čtyř zapojených organizací a do roku 2021 vstupuje s kapacitou 200

míst. Byla tak prokázána objektivní potřebnost a zájem o tyto služby.

Podpora služeb pro rodiny s dětmi budou nadále patřit k jedné z

definovaných oblastí podpory MAS ORLICKO, z.s.



Činnost v roce 2020

Domácí hospicová péče

V rámci OPZ byl zrealizován pilotní projekt zaměřený na zajištění

dostupnost služby Mobilní specializované paliativní péče v území MAS

ORLICKO. V rámci projektu byly hrazeny náklady sociálního pracovníka a

náklady na psychologa.

Nositel projektu, Oblastní charita Ústí nad Orlicí, hodnotila realizaci

projektu jako velmi přínosnou. Projekt umožnil stabilizovat službu MSPP

v území MAS ORLICKO, zajistit potřebné služby pečujícím rodinám a

klientům a garantovat adekvátní pracovní podmínky zaměstnancům

multidisciplinární týmu. Do zahájení realizace projektu byla služba

významně podfinancována a i přesto představovala zátěž pro

poskytovatele. V období realizace projektu nedošlo v oblasti mobilní

specializované paliativní péče bohužel k významnější změně podmínek.

Zajištění financování této služby je tak v území nadále velmi potřebné,

neboť financování významného podílu nákladů této služby je po skončení

projektu řešeno prostřednictvím rezerv z výnosů jiných služeb Oblastní

charity Ústí nad Orlicí. Další fungování služby tedy předpokládá potřebu

zajištění financování.

Podpora MSPP bude nadále patřit k jedné z definovaných oblastí podpory

MAS ORLICKO, z.s.



Činnost v roce 2020

Dopady projektů OPZ na území MAS ORLICKO

V roce 2020 došlo ke zhodnocení dopadů projektů realizovaných v rámci

OPZ na území MAS ORLICKO:

Projekty OPZ dle výše příspěvku



Činnost v roce 2020

Intenzita projektů OPZ v oblasti slaďování rodinného a

pracovního života dle počtu uživatelů



Program obnovy venkova

Činnost v roce 2020

Malý LEADER pro Orlicko

Malý LEADER pro Orlicko je financován z Programu obnovy venkova

Pardubického kraje. Podporovanými oblastmi jsou obnova a údržba

občanské vybavenosti, obnova a údržba veřejného prostoru, sportovních

zařízení a sakrálních staveb či pořízení vybavení pro dlouhodobé využití.

V rámci programu Malý LEADER bylo v roce 2019 předloženo celkem 22

projektových záměrů s celkovou hodnotou způsobilých výdajů přes 4

miliony korun. K podpoře do výše předpokládané alokace 1,43 milionů

korun bylo vybráno 13 projektů.

Dne 27.2.2020 se konal seminář pro podpořené žadatele zaměřený na

fyzickou realizaci a následné vyúčtování projektů.

Dne 16.6.2020 byla zastupitelstvem Pardubického kraje schválena dotace

ve výši 1,01 milionu korun (tedy cca 70 % původně požadované výše

příspěvku). Bylo tedy bohužel možné podpořit pouze 9 ze 13 vybraných

projektů.



Projekty realizované v rámci POV

Činnost v roce 2020

K realizaci projektů docházelo postupně od 1.1. do 12.11.2020.

Pořízení městského mobiliáře

Příjemce dotace: obec Těchonín

Místo realizace: Těchonín

Výše příspěvku: 137 800 Kč

Úprava sociálního zařízení v ATC Šlechtův palouk

Příjemce dotace: obec Pastviny

Místo realizace: Pastviny

Výše příspěvku: 56 700 Kč

Předmětem projektu bylo pořízení

zástěn pro kontejnerové hnízda v dolní

části obce Těchonín, úprava povrchu

nového místa pro kontejnerová hnízda a

umístění vývěsních vitrín.

„Díky projektu bylo 
dosaženo zkvalitnění 

stavu veřejných 
prostranství a zvýšila se 

tak kvalita života v 
obci.“

„Realizace projektu 
znamená jednoznačný p
řínos pro návštěvníky a 

hosty ATC Šlechtův 
palouk a zlepšení služeb 

pro hosty využívající 
karavany.“

V rámci POV došlo v autokempu Šlechtův

palouk k úpravě vchodu do technické

místnosti určené pro ukládání čisticích

prostředků, pomůcek a náčiní tak, aby

zaměstnanci nemuseli do těchto prostor

vstupovat přes pánskou umývárnu a

toalety. Součástí úprav bylo také

umístění z venku přístupné výlevky pro

karavany a zpevnění přístupové plochy.



Činnost v roce 2020

Výměna oplocení sportovního areálu

Příjemce dotace: obec Líšnice

Místo realizace: Líšnice

Výše příspěvku: 69 600 Kč

Vybavení tábořiště u knajpoviště

Příjemce dotace: Pro Semanín, spolek

Místo realizace: Semanín

Výše příspěvku: 78 600 Kč

V roce 2020 došlo ke zkvalitnění zázemí

sportovního areálu v obci Líšnice, a tím

ke zvýšení bezpečnosti při sportovních

aktivitách. Projekt zahrnoval výměnu

původního opotřebeného a

nevyhovujícího pletiva kolem hracích

ploch za nové, prodloužení nosných

sloupků.

„Hrací plochu v Líšnici
využívá místní ZŠ a MŠ, 
široká veřejnost i místní 
spolky pro tělocvičnou 

výuku, volnočasové 
aktivity a sportovní 

události.“

„Úprava je součástí sítě 
naučných stezek, které  

jsou společně s 
tábořištěm určeny nejen 
obyvatelům Semanína, 

ale také všem 
návštěvníkům z řad 
cyklistů, milovníků 

geocachingu, turistů, 
jezdců na koních a 

dalších.“

Na podzim 2020 došlo v rámci POV

k realizaci tábořiště s ohništěm v obci

Semanín. V rámci projektu byl realizován

mobiliář, štěrkový povrch a jednoduché

mlžítko na původním přívodu pramenité

vody do knajpoviště, a s tím související

terénní práce.



Činnost v roce 2020

Výměna vrat hasičské zbrojnice

Příjemce dotace: obec Nekoř

Místo realizace: Nekoř

Výše příspěvku: 112 000 Kč

Pod střechou

Příjemce dotace: Klub čilých babiček, z.s.

Místo realizace: Červená Voda

Výše příspěvku: 197 500 Kč

V říjnu 2020 došlo v hasičské zbrojnici

v Nekoři k výměně dvou původních

garážových vrat z roku 1958 za nová,

sekční a elektricky ovládaná. Vrata byla

vpravena do původních vstupních

otvorů. Kromě výměny elektroinstalace

tedy nebylo třeba žádných dalších úprav.

„ Díky výměně vrat došlo 
ke zlepšení 

akceschopnosti 
zásahové jednotky 

Sboru dobrovolných 
hasičů v obci Nekoř. 

Zjednodušená 
manipulace s vraty 
výrazně snižuje čas 
potřebný k výjezdu 

zásahové jednotky.“

„Díky realizaci tohoto 
projektu je organizace 
akcí jednodušší a klub 

má možnost zajistit 
zázemí a občerstvení i za 

nepříznivého počasí..“
sebe i své vrstevníky z řad

veřejnosti a pořádají venkovní

akce pro děti. Projektem bylo

podpořeno pořízení stanů,

příslušenství a vybavení, které klub využívá k realizaci uvedených aktivit.

Projektu Pod střechou vycházel z potřeb

spolkové činnosti Klubu čilých babiček v

obci Červená Voda. Členky klubu pořádají

jarmarky, táboráky a posezení pro



Činnost v roce 2020

Renovace autobusové zastávky

Příjemce dotace: obec Studené

Místo realizace: Studené

Výše příspěvku: 25 500 Kč

Pořízení vybavení obecního sálu

Příjemce dotace: obec Kameničná

Místo realizace: Kameničná

Výše příspěvku: 200 000 Kč

Na jaře roku 2020 byla v obci Studené

provedena celková oprava autobusové

zastávky v obci Studené. Rekonstrukce

spočívala ve zpevnění nosné konstrukce,

důkladnějším ukotvení podkladu,

výměně prosvětlovacího pláště, opravě

krytiny a celkovém nátěru.

„Opravená čekárna 
slouží všem občanům a 
cestujícím jako ochrana 

před nepříznivým 
počasím, aniž by 

narušovala pohled na 
okolní krajinu.“

POV podpořil v listopadu 2020 také projekt řešící pořízení vybavení do

obecního sálu v Kameničné. V rámci projektu bylo pořízeno 36 stolů a 80

židlí do obecního sálu, které budou sloužit při obcí pořádaných akcích jako

jsou plesy, bály, valné hromady spolků či divadelní představení.



Činnost v roce 2020

Relaxační místa s herními prvky

Příjemce dotace: obec Jamné nad Orlicí

Místo realizace: Jamné nad Orlicí

Výše příspěvku: 82 600 Kč

Na podzim roku 2020 byla

v rámci POV realizována první

etapa projektu nesoucí název

Realizace relaxačních míst

s herními prvky v obci Jamné

nad Orlicí. Poblíž obecního

úřadu bylo vybudováno místo

pro relaxaci a aktivní

odpočinek.

Do okolí jehličnatých stromů,

které se v místě nachází, byly

usazeny jednotlivé herní prvky

z akátového dřeva s přírodní

úpravou (dva herní prvky pro

děti ve věku od dvou do

patnácti let, lavičku,

odpadkový koš, informační

tabuli a cvičební prvek vhodný

i pro seniory).

„Díky projektu vzniklo v 
obci místo určené 

k aktivnímu odpočinku 
dětí a k relaxaci jejich 

doprovodu.“

Všechny úspěšně ukončené projekty MAS ORLICKO, z.s. jsou

dostupné na: https://www.masproorlicko.cz/zrealizovane-projekty

https://www.masproorlicko.cz/zrealizovane-projekty


Činnosti MAS ORLICKO v rámci Animace škol

Činnost v roce 2020

Šablony I
V roce 2020 byla v rámci Šablon I poskytována školám zejména metodická

podpora s dopracováním závěrečných zpráv o realizace (ZZoR) a s

finančním vypořádáním projektu.

Do Šablon I se zapojilo celkem 19 subjektů (MŠ a ZŠ)

Šablony II
V rámci Šablon II byla školám poskytována metodická pomoc při

zpracování zpráv o realizaci (ZoR) a závěrečných zpráv o realizaci (ZZoR).

Manažerka poskytovala konzultace k realizaci projektů a osobně

pomáhala školám při zadávání dat do monitorovacího systému.

Do Šablon II bylo zapojeno celkem 42 subjektů (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ a DDM).

Ve spolupráci s MAS ORLICKO bylo tedy podáno celkem 42 žádostí v

celkové výši 24,6 milionů korun.

Šablony III
V rámci Šablon III manažerka MAS ORLICKO v roce 2020 poskytovala

konzultace a informace k žádostem o dotace (ŽoD) a metodickou i osobní

pomoc při zpracování žádostí.



Příprava strategie pro období 2021 až 2027

Činnost v roce 2020

V roce 2020 byla významná část činnosti manažerů věnována přípravě strategie pro programové období

2021 až 2027.

V létě 2020 proběhlo terénní šetření v obcích, při kterém byly mimo jiné identifikovány silné a slabé

stránky obcí, jejich problémy, potřeby, investiční priority či důvody, proč doposud nečerpaly finanční

prostředky s pomocí MAS ORLICKO.

Dne 15.09.2020 proběhlo jednání pracovní skupiny pro financování ve správním obvodu ORP Ústí nad

Orlicí a Česká Třebová a dne 12.10.2020 proběhlo jednání pracovní skupiny pro financování ve správním

obvodu ORP Žamberk a Králíky. V rámci těchto jednání byl zhodnocen význam programového rámce IROP

jako finančního nástroje pro rozvoj škol v regionu. Dále byly identifikovány problémy a potřeby škol a

proběhla diskuse o nastavení podpory oblasti vzdělávání z IROP 2 přes MAS ORLICKO v programovém

období 2021+.

Dne 20.10.2020 se konalo jednání na téma Evaluace sociálních služeb na území MAS ORLICKO. Při tomto

jednání byly odhaleny aktuální klíčové problémy, potřeby a trendy v oblasti sociálních služeb, a to z

pohledu Pardubického kraje i poskytovatelů sociálních služeb v území.

Dne 22.10.2020 se konalo jednání na téma Reflexe a analýza potřeb obcí v území MAS ORLICKO. Během

tohoto jednání byly identifikovány hlavní problémy a priority potřeb území pro aktualizaci analytické části

strategie CLLD.

Dne 19.11.2020 proběhlo jednání se zástupci podnikatelského sektoru z regionu. Cílem jednání bylo

identifikovat potřeby podnikatelského sektoru a představit účastníkům možnosti podpory přes MAS v

programovém období 2021+ (tj. seznámit s operačním programem Technologie a Aplikace).

Dne 24.11.2020 se konalo online setkání členů MAS ORLICKO, při kterém došlo ke zhodnocení činnosti v

programovém období 2014 až 2020, a při kterém byly členům představeny možnosti, jak se zapojit do

přípravy strategie CLLD pro programové období 2021 až 2027.

V roce 2020 byly také zveřejněny výzvy k mapování projektových záměrů a potřeb v území.



Místní akční plán vzdělávání

Činnost v roce 2020

Místní akční plány vzdělávání zahrnují projekty s cílem zvýšit úroveň

vzdělávání a podpořit děti a žáky ve věku do 15 let.

Mezi aktivity MAP II na území správních obvodů obcí s rozšířenou

působností Žamberk/Králíky a Ústí nad Orlicí/Česká Třebová patří mimo

jiné metodická podpora, vzájemné sdílení zkušeností, podpora škol a

školských zařízení, vzdělávání pedagogických pracovníků, ale také

příprava zajímavých akcí pro žáky základních škol jako jsou volnočasové

kroužky, projektové dny nebo podpora žákovských parlamentů na

školách.

V roce 2020 byly oba projekty velmi ovlivněny aktuální situací. Projekt

MAP II měl v dubnu 2020 za sebou první polovinu. Z důvodu pandemie

musely téměř všechny aktivity probíhat distančně. Odborné manažerky

MAP se snažily aktivně reagovat na potřeby škol v době pandemie,

usnadnit jim co nejvíce práci a přenést spolupráci do online prostoru.

V dubnu a říjnu 2020 proběhly aktualizace Strategického rámce MAP II. V

roce 2020 byla také dokončena finalizace projektu dokumentu MAP II za

obě území. V implementační části byly konkretizovány aktivity spolupráce.

Řídící výbor vybral jednu aktivitu, která mu bude na konci projektu

představena ve formě projektové fiche.



Dlouhodobé aktivity a činnosti MAP II

Činnost v roce 2020

Na podzim 2020 započal sběr nových dat do analytické části MAP II.

Odborné manažerky tuto práci započaly tvorbou popisu potřeb škol

s každou školou v území (v oblasti obcí s rozšířenou působností Ústí nad

Orlicí a Česká Třebová se jedná o 39 škol, v oblasti Žamberku a Králík se

jedná celkem o 45 škol). Bylo-li to možné, návštěvy škol probíhaly

prezenční formou, s některými školami však vzhledem k situaci proběhly

popisy online formou. Během těchto návštěv škol proběhla také evaluace

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro potřeby nastavení

nového období 2021+.

Sdílený ICT odborník

V reakci na pandemii byla zahájena nová implementační aktivita s názvem

Sdílený ICT odborník. Cílem tohoto projektu je zlepšení úrovně vzdělávání

v oblasti informační výchovy., zvyšování profesních dovedností

pedagogických pracovníků, zvýšení kvality a efektivity výuky informačních

technologií a modernizace vybavení.

Projekt je zaměřen na zmapování potřeb v oblasti informačních

technologií, na poskytování ICT podpory školám a rozvoj této oblasti.

Aktivita spočívá ve spolupráci školy a ICT odborníka. V roce 2020 se do

této aktivity přihlásilo 8 škol z území obcí s rozšířenou působností

Žamberk, Králíky, Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.



Činnost v roce 2020

Pedagogická diagnostika předškolních dětí

Jedná se o aktivitu, která spočívá ve využití tzv. Klokanových kufrů k

tréninku a diagnostice dovedností předškolních dětí v mateřských školách.

První dva roky je pedagogům k dispozici tutor, který je provádí využitím

této diagnostické pomůcky.

Do aktivity je zapojeno 5 mateřských škol. Od srpna 2020 pokračovaly

práce s Klokanovými kufry za metodické podpory tutora. Od září 2020

dochází postupně k realizaci ukázkových hodin a evaluaci.

Dne 1.3.2020 proběhly konzultace poznatků a nápadů pedagogů

mateřských škol s tutorem, a pedagogové začali Klokanovy kufry

samostatně využívat v praxi.

Školní rok 2020/2021 byl na konci srpna 2020 zahájen sérií dvou

ukázkových hodin na téma Práce s Klokanovým kufrem, kde zapojené MŠ

během dvou dnů představily své zkušenosti s touto diagnostickou

pomůckou, a také své nápady na využití Klokanova kufru v době distanční

výuky.

„Díky Klokanovu kufru se 
nám snáze daří 

diagnostika, lépe 
chápeme tuto 

problematiku.“ 

„Klokanův kufr je skvělý 
pomocník. Pracujeme se 
všemi dětmi a co nejvíce 

procvičujeme.“ 

„Učíme se s pomůckou 
pracovat i při 

diagnostikování dětí při 
nerovnoměrném vývoji.“ 



Činnost v roce 2020

Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ

Cílem tohoto projektu je rozvoj kompetencí výchovných poradců

základních škol, zavedení a ověření nových metod. Projekt se zaměřuje na

proškolení výchovných poradců pro práci s výstupy profesní diagnostiky

nástrojem COMDI, tj. pracovní a počítačová diagnostika, pomocí níž bude

možné otestovat stovky žáků ZŠ. Výsledky tohoto testování mají žákům

sloužit jako inspirace pro výběr dalšího studia. V rámci projektu má

během tří let dojít k testování žáků 8. tříd ZŠ. Výchovným poradcům je po

tuto dobu k dispozici tutor, který jim poskytuje metodickou podporu.

Do programu COMDI se zapojilo 7 základních škol z území.

Dne 2.6.2020 proběhlo setkání zapojených škol z ORP Ústí nad Orlicí a

Česká Třebová. Cílem schůzky bylo sdílení zkušeností s testováním ve

školním roce 2019/2020, včetně testování distanční formou.

Dne 16.11.2020 proběhlo setkání zapojených škol z ORP Žamberk a

Králíky, které bylo zaměřené na předání informací k organizačnímu

zajištění testování žáků ve školním roce 2020/2021, na sdílení zkušeností

a na interpretaci výstupů z testování v předešlém školním roce.

„Díky projektu začali 
někteří žáci prvně 

uvažovat o volbě svého 
dalšího studia/povolání, 

jiní si své rozhodnutí 
potvrdili.“ 

„Velmi cenný je čas 
strávený společně s 

žákem a jeho rodiči při 
společném rozebrání 

tohoto tématu.“ 

„Při vyhodnocování 
výsledků profesní 

diagnostiky mi pomáhá 
podpora tutora 

především v oblasti 
supervize.“ 

„S pomocí tutora a jeho 
psychologického pohledu 

dokážeme určit 
osobnostní předpoklady 

jedince vedoucí k 
následné volbě 

povolání.“ 



Činnost v roce 2020

Agro-environmentální výchova

Projekt nese název Spolupráce škol a firem v regionu na podporu

technického a přírodovědného vzdělávání a je rozdělen na 4 části:

• Agro-environmentální výchova

• Robotika

• Dědečkova dílna

• Vznik interaktivního centra pro popularizaci oboru stavitelství při

PSŠ Letohrad

Agro-environmentální výchova je část projektu, která se snaží

popularizovat přírodovědné vzdělávání. Otevírá dětem další možnosti pro

trávení volného času a inspiruje děti k volbě budoucího zaměstnání po

ukončení ZŠ. Propojuje místní firmy, ZŠ a SŠ, a usnadňuje spolupráci mezi

nimi. V rámci této aktivity probíhá zájmový volnočasový kroužek, který je

realizován ve spolupráci se společností Živa a.s. a s Masarykovou ZŠ v

Klášterci nad Orlicí. V roce 2020 byly do projektu zapojeny 3 střední školy.

„Intenzita konání 
kroužku je vyhovující. 
Děti mají stále chuť se 
učit a pozorovat nové 
věci. Oceňuji navázání 
spolupráce s dalšími 

subjekty v tomto 
oboru.“

V březnu 2020 v rámci projektu absolvovaly děti z Letohradského

soukromého gymnázia exkurzi do Venclova zahradnictví.

Dne 19.8.2020 proběhla schůzka vedoucích kroužků, jejímž cílem

bylo vzájemné setkání a sdílení zkušeností po druhém roce realizace a

nastavení aktivit pro školní rok 2020/2021.



Činnost v roce 2020

Robotika je volnočasový kroužek pro děti do 15 let, který probíhá ve

spolupráci s Gymnáziem Žamberk a společností Bühler CZ s.r.o. Kroužek je

zpřístupněn i dětem ze základních škol z území MAS ORLICKO. Během

kroužku si děti mohou postavit různé robotické vychytávky a propojovat

fantazii s realitou.

V lednu 2020 byl tento oblíbený kroužek představen během Dne

otevřených dveří žamberského gymnázia.

V květnu 2020 děti navštěvující kroužek Robotiky absolvovaly exkurzi do

společnosti GAF s.r.o. v Žamberku, při které byly seznámeny se stroji,

které firma využívá pro zpracování plechu (řezačky, ohýbačky, robot na

sváření). Měly možnost si prohlédnout kompletní prostory firmy a

shlédnout videoukázku strojů doprovázenou zajímavým výkladem.

V srpnu 2020 proběhla schůzka vedoucích kroužků, jejímž cílem

bylo vzájemné setkání a sdílení zkušeností po druhém roce realizace a

nastavení aktivit pro školní rok 2020/2021.

„Do robotiky chodím 
rád, protože se tu stále 

učíme nové věci.“ 

„Baví mě stavět 
robotická auta. Vedoucí 
kroužku je moc hodný a 

pomáhá mi.“ 

„Udělali jsme veliký 
pokrok, líbí se mi práce s 
elektronikou ARDUINO a 

práce s 3D tiskem.“ 



Činnost v roce 2020

Dědečkova dílna je volnočasový kroužek pro všechny děti do 15 let, který

probíhá ve spolupráci s organizací Cesta pro rodinu z.ú. Žamberk. V rámci

kroužku děti zkouší práci s různými materiály, zajímavým nářadím a učí se

používat různé přístroje.

Také děti navštěvující kroužek Dědečkova dílna absolvovaly v květnu 2020

exkurzi do společnosti GAF s.r.o. v Žamberku, při které byly seznámeny se

stroji, které firma využívá pro zpracování plechu. Děti si prohlédly

kompletní prostory firmy a shlédly videoukázku strojů doprovázenou

zajímavým výkladem.

V červnu 2020 děti absolvovaly další návštěvu firmy GAF s.r.o., při které

měly možnost tvořit výrobky ze šablon.

Dne 19.8.2020 proběhla schůzka vedoucích kroužků, jejímž cílem

bylo vzájemné sdílení zkušeností po druhém roce realizace a také

nastavení aktivit pro školní rok 2020/2021.

„Moc mě baví praktické 
vyučování a tvoření 

zajímavých věcí. Naučil 
jsem se pracovat se 
dřevem, nářadím i 

elektrikou.“ 

„Je to zábava. Líbí se mi, 
že si můžu spoustu věcí 
zkusit a sám vyrobit.“ 
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Vznik interaktivního centra pro popularizaci oboru stavitelství při PSŠ

Letohrad je projekt, jehož cílem je popularizace technického vzdělávání a

posílení kompetencí žáků ZŠ jako základ pro další profesní rozvoj. Do této

aktivity spadá vybudování interaktivního centra při PSŠ Letohrad a

následně realizace zájmového kroužku zaměřujícího se na železniční

modelářství, sezónní veřejné dílny, realizace exkurzí a burzy pracovního

uplatnění s účastí potenciálních zaměstnavatelů.

Kvůli vládním opatřením spojeným s pandemií covid-19 byla činnost

tohoto kroužku na jaře 2020 přerušena. Mladým modelářům však byly

zameškané hodiny vynahrazeny v létě v rámci prázdninového setkání s

kroužkem Železničního modelářství.

Koncem srpna 2020 proběhla schůzka vedoucích kroužků, jejímž cílem

bylo vzájemné setkání a sdílení zkušeností po druhém roce realizace a

nastavení aktivit pro školní rok 2020/2021.
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Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností je projekt, jehož cílem je

zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Projekt podporuje

sdílení zkušeností a kolegiální podporu pedagogických pracovníků a

pracovníků neformálního vzdělávání. Pracovníkům ve vzdělávání projekt

napomáhá ke zvýšení pracovních kompetencí, k posílení spolupráce s

dalšími pracovníky, umožňuje jim diskutovat o vybraných tématech, sdílet

zkušenosti a získat zpětnou vazbu či získat nové nápady a podněty, které

mohou využít ve výuce.

Jedná se o otevřenou aktivitu, do které se mohou zapojit všechny školy v

území.

V průběhu roku 2020 se v rámci této aktivity konalo celkem 14

workshopů a 4 webináře s těmito tématy:

• 22.1.2020 Workshopy Systematické konstelace I. a II.

• 3.2.2020 Workshop Místně zakotvené učení

• 20.2.2020 Workshopy Nezhasnout I. a II.

• 20.2.2020 Workshop Rodina … a proč je důležitá pro děti i pro

rodiče

„Zajímavá zkušenost, v 
mnoha záležitostech 

jsem se ujistila a 
inspirovala.“

„Inspirativní. Děti jsou 
správně vedeny. Umí si 

poradit a ve třídě panuje 
klid. Velmi dobrá práce 

asistentky.“ 
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• 25.5.2020 Workshop Diagnostika dítěte předškolního věku

• 16.6.2020 Workshop Polytechnika v MŠ

• 23.6.2020 Workshop Práce s 3D tiskárnou

• 29.6.2020 Workshop Muzikoterapie jako součást výchovně

vzdělávacího procesu II

• 20.8.2020 Workshop Žákovský parlament jako součást školy I. a II.

• 24.8.2020 Workshop Typologie osobnosti a poznávací styly

nadaných v ZŠ

• 24.8.2020 Workshop Typologie osobnosti a poznávací styly

nadaných v MŠ

• 6.11.2020 Workshop Výuka anglického jazyka on-line

• 18.11.2020 Webinář Infekční a parazitární onemocnění u dětí

předškolního věku

• 30.11.2020 Webinář Cloudové služby Google ve výuce

• 8.12.2020 Webinář Prvky polytechniky v MŠ

• 11.12.2020 Webinář Google Classroom a Seesaw

„Příjemný čas k 
uvědomění si svých 
znalostí a k získání 

dalších.“ 
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Školní zahrady jako prostor k polytechnickému a přírodovědnému

vzdělávání

Tento projekt je určen pro mateřské školy a organizace z území obcí s

rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, a zahrnuje tyto dvě

aktivity:

• Od semínka po sklizeň

• Zahrady MŠ

Od semínka po sklizeň

Cílem tohoto projektu je podpora využití zahrady u Klubu Rébus, který je

součástí DDM Kamarád v České Třebové, k rozvoji sociálních a praktických

dovedností a schopností dětí a žáků do 15 let.

V rámci projektu byla vybudována komunitní zahrada, která slouží jako

prostor k rozvoji tvořivosti, iniciativy a podnikavosti dětí v oblasti

přírodovědného vzdělávání. Do projektu se zapojují děti a rodiče, zástupci

místní komunity i místních firem.

Dne 12.2.2020 proběhl Workshop Vaření. Děti z vypěstovaných brambor

připravily americké brambory ke smaženému sýru, podávaly je s přílohou

z vypěstovaných rajčátek a okurek.

Dne 11.6.2020 se konal Workshop Úprava zahrady.

Dne 16.6.2020 se v klubu konal Workshop Keramika, při kterém děti

tvořily kreativní výrobky z keramiky.

„Díky manuální práci 
dětí na zahradě a v 

kuchyni byla posílena 
jejich manuální 

zručnost.“ 
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Zahrady MŠ

Cílem tohoto projektu je podpora pedagogických pracovníků mateřských

škol v oblasti přírodovědného vzdělávání.

Do projektu je zapojeno 6 mateřských škol, jejichž pracovníci se v rámci

projektu účastní vzdělávacích aktivit, exkurzí a workshopů týkajících se

přírodovědného vzdělávání.

Díky projektu došlo k úpravám zahrad na základě diskuze a dohody mezi

školkami, rodiči a MAS ORLICKO.

Dne 17.6.2020 proběhlo v MŠ Česká Třebová U Koupaliště k setkání s

veřejností, při kterém byli předškoláci slavnostně vyřazeni ze školky a

všem zúčastněným byly představeny nové prvky v zahradě mateřské

školy.

Stejného dne se konalo setkání s veřejností také v MŠ České Libchavy. Při

této příležitosti byli nově přijaté děti a jejich rodiče seznámeni s

provedenými úpravami zahrady ve srovnání s plánkem původního vzhledu

zahrady.

Dne 22.9.2020 se v MŠ Sokolská Ústí nad Orlicí konala Bramboriáda.

Jednalo se o setkání s veřejností se zábavným a edukativním programem

motivovaným tematikou sklizně podzimní úrody brambor, při které byly

upravené prvky zahrady využity jako jednotlivá stanoviště.

„Ceníme si aktivního 
zapojení rodičů, kteří 
pomáhají s úpravou 

zahrady.“ 

„Do práce na zahradě 
bylo zapojeno mnoho 

lidí, díky tomu dochází k 
posilování vzájemných 

vztahů.“ 

„Díky projektu mají 
možnost rodiče více 

nahlédnout do činnosti 
mateřské školy.“ 

„Velký přínos vidíme v 
prohlubování vztahů 
školky s veřejností při 
pořádaných akcích.“ 
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Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků předškolního

vzdělávání

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání,

usnadnění přechodu dětí z MŠ na ZŠ, podpora vzdělávání učitelů, jejich

motivace k využívání efektivních metod výuky a propojování formálního,

neformálního a zájmového vzdělávání.

Jedná se o otevřenou aktivitu, do které se mohou zapojit všechny

mateřské školy ze správního obvodu Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Dne 20.1.2020 se v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí

uskutečnil workshop na téma Hospitace v mateřské škole určený

ředitelkám a vedoucím učitelkám mateřských škol.

V září 2020 proběhly na stejném místě Workshopy s názvem Metody a

formy vzdělávání dětí mladších 3 let I. a II.

„Je dobré podporovat 
učitele v polytechnické 
výuce a zároveň otvírat 

dětem možnosti.“ 
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Rozvoj spolupráce v oblasti polytechniky

Tento projekt je určen školám ve správním obvodu Ústí nad Orlicí a Česká

Třebová, a je rozdělen na dvě části:

• Prázdninové setkání s technikou a přírodními vědami

• Spolupráce VOŠ, SŠT a základních škol v České Třebové

Prázdninové setkání s technikou a přírodními vědami

Cílem projektu je seznámit žáky ZŠ s technickými a přírodovědnými

disciplínami, vytvoření pozitivního vztahu k technickým oborům, motivace

k zapojení do celoročních mimoškolních aktivit technického a

přírodovědného charakteru a rozvoj motorických schopností, Ve

spolupráci se Střední školou uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí byl v

červenci 2020 realizován příměstský tábor pro děti od 10 do 15 let. Každé

dítě si mohlo vybrat 4 aktivity z pestrého programu zahrnujícího základy

knižní vazby, technické manuální dílny, přípravu a výrobu textilního

oděvu, výtvarné techniky, potisk textilu, grafické techniky, základy malby,

modelování z hlíny, digitální fotografie a základy přírodních jevů.

„Děti si prakticky 
vyzkoušely mnoho věcí. 

Nejprve došlo k 
teoretickému vysvětlení, 

poté praktické ukázce 
vyučujícího a následně k 
praktické činnosti dětí.“ 

„Komunikace s dětmi 
byla rozmanitější. Děti 
byly zvídavější, tudíž i 

práce s nimi byla 
pestřejší.“ 
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Spolupráce VOŠ, SŠ technické a základních škol v České Třebové

Cílem projektu je podpora rozvoje kompetencí pedagogických pracovníků

v oblasti polytechnické výchovy a rozvoje motorických a praktických

dovedností u dětí a žáků do 15 let. Projekt se dále snaží vytvořit stabilní a

fungující spolupráci mezi školami v regionu.

V rámci tohoto projektu byl i ve školním roce 2019/2020 realizován

volnočasový kroužek Naprogramuj si svého robota určený pro žáky ZŠ

probíhající na střední škole.

„Díky odlišnému 
způsobu práce mohu 

využít získané 
kompetence i v běžné 
výuce středoškoláků.“ 
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Místně zakotvené učení a tvorba regionální učebnice

Cílem tohoto projektu je rozvíjet u žáků ZŠ znalosti o specifikách našeho

regionu, zvýšit zájem žáků o region, ve kterém vyrůstají, a podpořit

subjekty zájmového a neformálního vzdělávání v zapojení se do

výukového procesu.

Do projektu jsou zapojeny 4 základní školy ze správních obvodů Ústí nad

Orlicí a Česká Třebová.

Na konci ledna 2020 proběhlo setkání se žáky všech zapojených škol, kteří

se podíleli na zpracování úkolu na téma Historie a kultura obce. Školám

bylo předáno zadání dalšího úkolu.

Dne 22.6.2020 se konala schůzka zapojených škol za účelem sdílení

zkušeností a představení dalšího vývoje aktivity.

Dne 30.9.2020 školy odevzdávaly zpracované úkoly na téma Místní firmy

a podnikatelé. Školám bylo zadáno další téma ke zpracování v průběhu

roku 2021, a to Turistické zajímavosti a tipy na výlety.

„Žáci se zamysleli nad 
historií a kulturním 

děním v obci, připomněli 
si některé její osobnosti. 
Uvědomili si důležitost 
školního zázemí. Žáci 
pracovali na úkolech 

samostatně, případně 
v malých skupinkách. 
Někteří své výstupy 
doplnili i obrázky.“ 

„Žáci poznávali obec, 
došlo k práci s obecním 

archivem a revizí starších 
údajů. Projekt byl 

přínosem pro žáky, školu, 
pedagogy i obec.“ 

„Žáci zpracovávali úkoly 
o přírodních a kulturních 

složkách v naší obci. V 
tomto roce došlo k 

rozvoji zájmu žáků o 
region.“ 
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Cesta k otevřené škole

Cílem tohoto projektu je vytvořit v Červené Vodě otevřenou školu

komunitního typu, která by se podílela na obecních rozvojových aktivitách

a komunitním životě obce, a zároveň rozvíjela otevřenou spolupráci v

dalším území.

Vedle ZŠ a MŠ Červená Voda jsou do projektu zapojeny také Masarykova

ZŠ Klášterec na Orlicí a Základní škola U Dvora Letohrad.

V období března až května 2020 se zástupci žákovských parlamentů

dotazovali svých spolužáků, jak zvládali distanční výuku a nelehkou situaci

spojenou s vládními opatřeními, z čehož byly vypracovány zajímavé

výstupy.

Dne 4.9.2020 se v ZŠ a MŠ Červená Voda uskutečnilo slavnostní otevírání

zahrady spojené se sadbou dřevin.

Ve dnech 5. a 6.10.2020 proběhl výcvik nově zvolených žákovských

parlamentů zapojených škol. S ohledem na nouzový stav probíhal výcvik

každého žákovského parlamentu samostatně v prostorách své školy.

Odborní manažeři MAP poskytli koordinátorům parlamentů metodickou

podporu pro další činnost parlamentů.

„S podporou MAP i 
dosavadními výsledky 

jsem maximálně 
spokojen. Pro vytvoření 

otevřené školy 
komunitního typu zde 

vidím možnost k 
zapojení ještě více 
místních spolků.“ 

„Podpora MAP při 
realizaci aktivity byla 

významná. Za 
nejpřínosnější považuji 
všechny akce zaměřené 

na setkávání.“
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I mimo školu je zábava

Tento projekt se snaží podpořit děti v samostatnosti, zlepšit spolupráci s

rodiči, propojit komunikaci dětí, rodičů a dobrovolných organizací,

podpořit děti a žáky ohrožené školním neúspěchem a zvýšit kompetence

pedagogických pracovníků v osobnostně sociálním rozvoji a rozvoji jejich

kompetencí pro práci s různorodou skupinou dětí.

Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí

proběhl ve dnech 11. až 13.9.2020 výjezd pro 10 dětí, které jsou klienty

poradny. Byl pro ně připraven pestrý program plný individuálních i

skupinových aktivit.
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Nové metody a formy práce v mateřských školách

Projekt určený pedagogickým pracovníkům ze správních obvodů Ústí nad

Orlicí a Česká Třebová je zaměřen na zvýšení kvality předškolního

vzdělávání a na rozvoj a posílení kompetencí pedagogických pracovníků v

předškolním vzdělávání za účelem usnadnit dětem přechod na základní

školu. Do projektu je zapojeno 5 mateřských škol.

Od ledna do března 2020 zapojené MŠ zaváděly do výuky prvky

edukativně stimulačních skupin během několika setkání se skupinou

předškolních dětí.

Dne 8.6.2020 byla uspořádána schůzka s účelem sdílení zkušeností,

zhodnocení dosavadního průběhu aktivity a představení další realizace

projektu.

V červnu 2020 zapojené mateřské školy zhodnotily přínos prvků

edukativně stimulačních skupin po jejich zavedení do výuky.

Ve dnech 9. a 14.12.2020 se uskutečnily dva na sebe navazující

workshopy s názvem Moderní metody výuky předmatematické

gramotnosti v mateřských školách, které z důvodu pandemie proběhly

distanční formou. Během workshopů se účastnici seznámili s novými

výukovými metodami a pomůckami v oblasti předmatematické

gramotnosti.

„V aktivitě máme velký 
prostor pro 

individuální práci, 
lekce probíhají ve 

větším klidu oproti 
běžné řízené činnosti 

MŠ.“ 

„Dětem můžeme díky 
projektu poskytnout 
intenzivní výuku ve 
všech vzdělávacích 

oblastech. Z výsledků 
výuky sledujeme 
posun či slabiny 

jednotlivých dětí.“ 

„Zaznamenávám 
výstupy jednotlivých 

činností do hodnocení 
dětí. Na základě 

zpracovaných 
materiálů připravuji 

nové výukové 
pomůcky.“ 



Výhled do roku 2021

Plány na rok 2021

V roce 2021 se budeme dále věnovat podpoře žadatelů při finalizaci

projektů.

Klíčovým úkolem manažerů MAS ORLICKO, z.s. je příprava strategie

2021+, v rámci které bude pokračovat:

• definice problémů a potřeb v území ve spolupráci s místními

organizacemi,

• zpracování dokumentu rozvojové strategie MAS a její projednání

se členy MAS i s veřejností,

• předložení strategie řídicímu orgánu,

• definice konkrétních podporovaných aktivit a stanovení alokace na

tyto aktivity (ve druhé polovině roku)

Realizace projektů MAP II bude pokračovat v nastaveném rozsahu.

Manažeři MAP budou svou činnost věnovat přípravě a podání žádosti na

další podporu škol prostřednictvím projektu MAP III.
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Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na aktivitách spojených s

činností spolku MAS ORLICKO, z. s., Děkujeme, že nám pomáháte zvyšovat

kvalitu života v našem regionu.

Tímto chceme poděkovat všem členům, orgánům a

zaměstnancům spolku MAS ORLICKO, z.s., Dále děkujeme všem městům,

městysům a obcím, které spadají do oblasti naší působnosti za vstřícnost a

spolupráci v roce 2020,

Vaše spolupráce je pro nás důkazem toho, že práce,

kterou děláme, má smysl.

Děkujeme Vám a těšíme se další období!




