
 

 
 

 

 

 

Školy a další organizace prezentovaly své úspěchy kolegům a starostům z území Orlicka 

 

MAS ORLICKO, z.s. ve spolupráci se školami v území představilo aktivity vzniklé za jeho 
podpory na dvou Veletrzích úspěchů škol s podporou projektu MAP. 
 
15.2.2022 Žamberk a 17.2.2022 Česká Třebová 

 
Ve dnech 15. a 17 února 2022 se v Divišově divadle v Žamberku a 

v Kulturním centru Česká Třebová konaly konference zaměřené 

na sdílení zkušeností a dobré praxe škol a zástupců neformálního 

vzdělávání v ORP Žamberk a Králíky a ORP Ústí nad Orlicí a Česká 

Třebová. Představeny byly výsledky čtyřleté práce škol a dalších 

organizací na různých (mimo)školních aktivitách, a to pod 

hlavičkou tzv. Místního akčního plánu vzdělávání.  

Po slavnostním přípitku a prezentaci projektu MAP probíhaly obě 

konference formou volného korza kolem jednotlivých 

prezentačních stanovišť. Návštěvníci měli možnost zhlédnout 

projekty od úprav školních zahrad, přes zkvalitnění výuky, rozšíření obzorů a náboru žáků ke vzdělávacím oborům 

středních škol, až po vzdělávací aktivity pro pedagogy a 

rodiče.  

V Žamberku se představila činnost žákovského parlamentu a 

komunitní projekty ZŠ a MŠ Červená Voda, či Klokanův kufr 

z mateřských škol jako pomůcka k předškolní diagnostice. 

Z kroužků pro žáky základních škol se prezentovala 

Agroenvironmentální výchova z Lesního klubu Strom života, 

Dědečkova dílna z Cesty pro rodinu, z.ú., Robotika 

z Gymnázia Žamberk a modelové vlakové kolejiště 

z Interaktivního centra pro popularizaci oboru stavitelství při 

PSŠ Letohrad.  

V České Třebové byla k vidění regionální učebnice vytvořená žáky základních škol, výjezdy pro děti ohrožené školním 

neúspěchem či revitalizace zahrad mateřských škol. Z polytechnických aktivit pro žáky základních škol mohli 

návštěvníci nahlédnout do dění v kroužku Naprogramuj si svého robota ze SŠ technické a dopravní Gustava Habrmana 



 

Česká Třebová a příměstského tábora Prázdninové setkání s technikou a přírodními vědami na SŠ uměleckoprůmyslové 

Ústí nad Orlicí.  

Z odborných pedagogických kompetencí se 

na obou konferencích představilo 

testování žáků pro výběr navazujícího 

studia a povolání metodou COMDI, či 

realizované workshopy a semináře pro 

pedagogy. Nepostradatelnou aktivitou se 

ukázal být sdílený ICT odborník, který našel 

uplatnění hlavně v IT podpoře škol 

za distanční výuky. 

Konference probíhaly formou sdílení a 

výměny zkušeností a účastníkům byly 

inspirací pro další školní projekty. Veletrhy 

úspěchů škol s podporou projektu MAP rozšířily návštěvníkům 

povědomí o možnostech rozvoje škol od zkvalitnění prostředí, 

přes rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků, po zapojení 

studentů a žáků nejen do vzdělávacího systému, ale i do 

komunitního života v jednotlivých obcích, či firmách. Projekt 

MAP II končí v dubnu 2022, některé vzniklé aktivity, např. 

kroužky pro žáky, se staly udržitelnými a mohou být provozovány 

i bez finanční podpory ze strany MAS ORLICKO, z.s. Do projektu 

MAP II se zapojily všechny školy z území. Na projekt MAP II 

naváže projekt MAP III, za jehož podpory mohou vzniknout nové 

aktivity směřující do školství. 

Veškeré aktivity byly podpořeny díky dotační podpoře ze strany MAS ORLICKO, z.s. (www.MasProOrlicko.cz) 

z Evropského fondu Výzkum, vývoj vzdělávání. Nositelem projektu je MAS ORLICKO, z.s. Tento projekt je 

spolufinancován Evropskou unií. 

Bc. Kateřina Pešková, DiS., MAS ORLICKO, z.s. 

http://www.masproorlicko.cz/

