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 Realizace Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje: 

Místní akční skupina MAS Strakonicko, z. s. začala 

realizovat již začátkem roku 2018 svoji strategii 

komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) 

Strakonicko – místo pro život, která jí byla schválena 

koncem roku 2017. Na realizaci získala z evropských 

fondů cca 96 mil. Kč, které může poskytnout žadatelům 

ze svého území. Počínaje lednem 2018 vyhlašuje výzvy            

z Programového rámce Programu rozvoje venkova, 

Programového rámce Operačního programu 

Zaměstnanost a Programového rámce Integrovaného 

regionálního operačního programu. Celkem bylo v roce 

2018 vyhlášeno 16 výzev a přijato od žadatelů z území 

MAS  62 žádostí. Žádosti byly vyhodnoceny podle 

předem stanovených a schválených kritérií, vybrány a 

předány jednotlivým řídícím orgánům ke konečnému 

schválení finanční podpory. Přijaté projekty byly 

zaměřeny na podporu základních a mateřských škol, 

družin, bezpečnou dopravu, prorodinná opatření, 

sociální služby, zpracování plodin, lesní hospodářství, 

cestovní ruch a zemědělství. V roce 2019 bude MAS 

nadále pokračovat ve vyhlašování výzev                       z 

jednotlivých Programových rámců, přijímat žádosti o 

finanční podporu a administrovat celý proces. Mimo to 

pracovníci MAS poskytují poradenství a konzultace 

zájemcům o podání žádostí o finanční podporu do 

některé z vyhlášených výzev. Zároveň MAS 

poskytovala a nadále poskytuje poradenství, konzultace 

a administrativní pomoc Základním školám, 

Mateřským školám a Základním uměleckým školám  

 

 

 

 

v rámci projektu "Šablony do škol I" a „Šablony  do  

škol II“.  

Harmonogram výzev a podrobnější informace o území, 

činnosti spolku, aktuality   a kontakty lze získat na 

webových stránkách www.strakonicko.net případně na FB a 

emailové adrese: lag.strakonicko@seznam.cz.  

PRV – převážně podpora zemědělské činnosti na Strakonicko dle 

jednotlivé fiche, více na www.strakonicko.net 

 

IROP 

V roce 2018 bylo vyhlášeno celkem 9 výzev z PR IROP           

v celkové alokaci 33.005.555 Kč. Celkem bylo přijato k 

hodnocení 10 projektů, některé projekty jsou momentálně v 

procesu hodnocení. Výzvy č. 8 a č. 9 mají termín ukončení 

příjmu žádostí až v roce 2019. 

1. Výzva - Podpora ekologické autodopravy   

2. Výzva – Podpora vzdělávání v ZŠ  

3. Výzva – Podpora předškolního vzdělávání  

4. Výzva – Podpora zájmového, neformálního a 

celoživotního vzdělávání  

5. Výzva – Infrastruktura pro sociální péči a služby  

6. Výzva – Infrastruktura pro bezpečnou dopravu  

7. Výzva – Podpora komunitních center   

8. Výzva – Kulturní dědictví  

9. Výzva – Sociální podnikání  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OPZ 

Z Operačního programu Zaměstnanost bylo vyhlášeno 

v roce 2018 šest výzev v celkové alokaci 14.230 000 Kč. 

Přijeto bylo 6 projektových žádostí o podporu. 

OPZ - Podpora prorodinných aktivit - Výzva č. 1 

OPZ - Zlepšení kvality sociální péče dle zákona 108/2006 

Sb., o sociálních službách -      Výzva č. 2 

OPZ -Rozšíření nabídky péče a služeb pro sociálně 

znevýhodněné osoby nad rámec zákona 108/2006 Sb., 

o sociálních službách - Výzva č. 3  

OPZ - Zlepšení kvality sociální péče dle zákona 108/2006 

Sb., o sociálních službách -      Výzva č. 2/II 

OPZ – Aktivity na trhu práce -Výzva č. 4 MAS Strakonicko, 

z.s. 

OPZ- Podpora sociálního začleňování - Výzva č. 5 MAS 

Strakonicko, z.s. 

Detailní rozpis výzev je uveden v harmonogramu výzev 

z PR IROP, OPZ a PRV pro rok 2018, který je 

zveřejněn na webových stránkách MAS. Veškeré 

informace a podklady k jednotlivým výzvám jsou 

zveřejňovány na webových stránkách MAS a informace 

o vyhlášení výzev je  na Facebooku, dále na stánkách 

jednotlivých ministerstev a na stránkách NS MAS. Po 

vyhlášení každé výzvy je pro žadatele pořádán seminář, 

následně je uspořádán seminář pro příjemce. Dále 

poskytujeme individuální poradenství v kanceláři MAS, 

popřípadě telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové 

korespondence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistická destinace Prácheňsko 

Prácheňsko se rozprostírá v severní části Jihočeského kraje, 

u hranic s krajem Plzeňským a Středočeským a zahrnuje 

mikroregiony Blatensko, Strakonicko a Vodňansko. 

Geograficky se téměř shoduje s povodím řeky Otavy. Celá 

turistická oblast se takřka prolíná s původním historickým 

územím Prácheňska, jenž bylo pojmenováno podle někdejšího 

hradu Prácheň u Horažďovic. Prácheňsko je živý region, který 

má mnoho podob a tváří - malebné vísky s udržovanými 

lidovými zvyky a tradicemi, či kvalitní řemeslné výrobky 

oceněné regionální značkou „Prácheňsko regionální produkt“. 

Krajina protkaná rybníky, lesy a voňavými loukami nabízí 

prostor pro mnoho sportovních aktivit i pro trávení klidné 

dovolené. Prácheňskem cválejte na koni, plujte lodí po Otavě, 

jezděte na kole po značených cyklostezkách, jako pěší turista se 

procházejte ve stínu staletých dubů po poutních stezkách 

vedoucích až na Sv. Horu 

 

 

 
 

Destinace Prácheňsko má nové logo 
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https://www.strakonicko.net/mas/user/2018/OPZ/VYZVA%203.pdf


Z činnosti MAS  

Virtuá  
 

Virtuální Univerzita třetího věku pokračuje 

V průběhu zimního semestru 2018/2019 navštěvovali 

studenti následující semestrální kurzy: 

KS Katovice: Cestování, co jste možná nevěděli - LS  

 

KS Volyně:   České dějiny a jejich souvislosti II. - ZS 

18/19 

 

KS Strakonice  České dějiny a jejich souvislosti II. - ZS 

18/19 

                        Dějiny oděvní kultury III. - ZS 18/19 

 

V roce 2018 oslavila VU3V deset let od svého založení, 

k této příležitosti vydala ČZU Almanach. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O svém studiu napsala studentka z KS Volyně následující článek: 

První volyňští senioři „promovali“ 

Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně 

ekonomická fakulta, pořádá již desátým rokem 

nabídkovou výuku pro seniorskou populaci v rámci tzv. 

virtuální univerzity. Ve Volyni se jí před třemi roky na 

podzim 2015 ujal seniorský spolek SPAS Volyně z.s. a 

zahájil ve spolupráci se strakonickou správou MAS 

Strakonicko z.s. první semestr – tehdy se ho zúčastnilo 6 

osob a konal se ještě ve spolkové klubovně v domě s 

pečovatelskou službou.  Do zatím posledního letního 

semestru se přihlásilo již 17 žen a mužů v seniorském 

věku a zdá se, že zájem na Volyňsku ještě poroste.  

Virtuální nebo také distanční výuka za pomoci internetu je 

totiž stává i pro seniorskou generaci velmi oblíbeným 

nástrojem k udržení a rozšíření jakýchkoliv vědomostí. Po 

společném shlédnutí jednotlivých lekcí, které zde, ve 

Volyni, podporuje Kultura Volyně propůjčením prostor v 

kině, si mohou přihlášení účastníci kurzu lekci shlédnout 

neomezeně opakovaně doma, u svého počítače. Následný 

krátký test si také mohou zopakovat několikrát, i za 

pomoci vytištěných materiálů. Stejně tak pak semestrální 

ukončovací test po šesti lekcích.  

Volynští a dnes již „promovaní“ absolventi nabyli v 

prvních dvou semestrech znalosti o čínských bylinkách a 

léčivých houbách, poté se již narůstající skupina rozhodla 

pro umění      a seznámila se ve třech semestrech s českým 

barokem, italskou renesancí a speciálně                        s 

Michelangelem a v posledním, právě ukončeném semestru 

pak začal 3dílný kurz českých dějin s těžištěm na nejstarší 

dějiny. Do příštího semestru (začátek cca v říjnu 2018) se 

17členná skupina rozhodla pro jeho pokračování a jak se 

zdá, budou v něm pokračovat i právě „promované 

seniorky a promovaný senior“.   

Za SPAS napsala Saša Lienau  

 
                

Z činnosti MAS 
Virtuální univerzita třetího 

věku 

https://photo.czu.cz/picture.php?/35219/category/256


 
 
 

 Navazující projekt MAP II ORP Strakonice 
 
V září 2018 začala realizace navazujícího projektu MAP II 

ORP Strakonice. Doba realizace projektu je 46 měsíců. 

Rozpočet projektu je 10 442 320 Kč. Projekt je podpořen 

z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání (OP 

VVV). 

Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení 

aktivit v území zahrnujících vzdělávání pedagogů, žáků, 

zapojení rodičů, podporu kroužků, mimoškolního vzdělávání 

a volného času. Projekt podporuje aktivity naplánované 

v místním akčním plánu I, které vedou ke zlepšení kvality 

vzdělávání především v mateřských a základních školách. 

Podpořeny budou také vzdělávací aktivity a akce ostatních 

aktérů ve vzdělávání včetně organizaci neformálního 

vzdělávání. 

V projektu působí osoby z MAS Strakonicko, z.s.: 

 

Ing. Iveta Švelchová – hlavní manažer projektu (0,5 úvazku) 

Ing. Martina Hrušková – manažer klíčových aktivit (1,0 

úvazku) 

Lenka Kadečková – koordinátor (1,0 úvazku) 

Věra Kubešová – asistentka (DPP) 

Miluše Tlapáková – účetní projektu, finance (0,25 úvazku) 

Uskutečněné aktivity projektu: 

V říjnu 2018 se uskutečnil workshop Rovné příležitosti ve 

vzdělávání. Součástí workshopu byl seminář na téma „Práce 

s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami“ pod 

vedením Mgr. Martiny Košťálové, ředitelky ZŠ, MŠ 

a Praktické školy ve Strakonicích. Vzhledem k vysokému 

zájmu po realizaci workshopu o exkurzi do ZŠ, MŠ a 

Praktické školy ve Strakonicích, byla domluvena návštěva 

s odborným výkladem Mgr. Martiny Košťálové. V listopadu 

2018 se uskutečnil seminář pod názvem „Živá výuka počtů 

pro třídu s různě nadanými dětmi (1. stupeň),“ jehož cílem 

bylo poukázat na skutečnost, že děti nemusí jen sedět a 

poslouchat nudný výklad matematiky.                               

 

2018 probíhalo ve vybraných mateřských školách vánoční 

povídání s knížkou a programem „Advent v lidových 

zvycích.“ Pro děti byl připraven jednoduše formulovaný 

výklad s názornými ukázkami předávaný hravou formou.  

V prosinci 2018 probíhalo ve vybraných mateřských školách 

vánoční povídání s knížkou a programem „Advent v lidových 

zvycích.“ Pro děti byl připraven jednoduše formulovaný 

výklad s názornými ukázkami předávaný hravou formou.  

 

 
 

Koncem roku 2018 se uskutečnily první schůze všech čtyř 

pracovních skupin a to: pro financování, pro rovné příležitosti, 

pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu 

každého žáka a pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji 

potenciálu každého žáka. Seznam jednotlivých členů 

pracovních skupin je umístěn na webových stránkách. Také 

proběhla první aktualizace Strategického rámce MAP. 

Veškeré informace o projektu jsou uvedeny na 

http://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-strakonice/ 

 

Projekt Místní akční plány 

vzdělávání II 

http://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-strakonice/


 

 
 

Realizační tým MAP II zpracoval Organizační strukturu a     

komunikační plán včetně popisu klíčových aktérů působících 

ve vzdělávání, Jednací řád Řídícího výboru a Statut Řídících 

výboru. Dokumenty schválil Řídící výbor. 

V rámci realizace projektu byl zhotoven Agregovaný popis 

potřeb škol. Popis potřeb byl rozdělen na jednotlivé oblasti, 

nap. matematická gramotnost, čtenářská gramotnost atd. 

Školy popsaly oblasti, ve kterých se jim daří, co se jim 

povedlo, co se jim nepovedlo a kde by potřebovaly pomoci. 

Popis potřeb škol zaslaly téměř všechny školy v území ORP 

Strakonice. 

Pracovní skupiny vytvořily SWOT – 3 analýzy v oblastech 

matematická gramotnost, čtenářská gramotnost a rovné 

příležitosti. 

Byli identifikování místní lídři na čtenářskou gramotnost a 

matematickou gramotnost, na které se mohou případní 

zájemci obracet s dotazy k dané problematice. Seznam 

místních lídrů je uveřejněn na webových stránkách projektu. 

Aktualizace Strategického rámce a investičních priorit 

probíhala začátkem roku 2019. Bylo možné doplnit nové 

investiční záměry nejenom škol ale i dalších aktérů 

působících ve vzdělávání. Současně probíhala aktualizace 

priorit a cílů – dle pracovních skupin a řídícího výboru MAP 

II nabylo nutné priority a cíle měnit, protože byly nastaveny 

dostatečně široce a pokrývají potřeby celého území MAP II. 

Na podnět člena ŘV byla doplněna a aktualizována vize SR. 

Doplněná vize: 

Na území ORP Strakonice se nachází rovnoměrně rozmístěné 

základní školy, mateřské školy, organizace zájmového a 

neformálního vzdělávání, které nabízí dostupné a kvalitní 

vzdělávání pro všechny zájemce a zároveň prostředí 

podněcující zvídavost dětí a zájem učit se. Aktéři ve 

vzdělávání (zřizovatelé, zástupci škol, neziskové organizace 

atd.) mají prostor ke komunikaci, sdílení zkušeností a k 

navázání spolupráce, která povede ke zvyšování kvality a 

efektivity v oblasti předškolního a základního vzdělávání, 

formálního a zájmového vzdělávání. (doplněný text je tučný). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokončení 

 

 

Také bylo provedeno dotazníkové šetření dle metodiky 

rovných příležitostí. Realizační tým MAP II provedl také 

srovnávací dotazníkové šetření „z šablon pro MŠ a ZŠ“. 

V průběhu realizace projektu realizační tým MAP II 

navštěvoval školy a sbíral podklady pro zhotovení nového 

Akčního plánu na období od 1.7.2019 do 31.12.2020.  

Dokumenty byly projednány v pracovních skupinách a byly 

dány k veřejnému připomínkování na webových stránkách 

projektu, kde je zveřejněn i formulář po případní připomínky, 

návrhy a podněty k další činnosti v projektu MAP II. 

Dokumenty následně schválil Řídící výbor MAP II. 

Projekt byl představen na Valné hromadě DSO Svazku měst a 

obcí okresu Strakonice, Valné hromadě MAS Strakonicka a 

na setkání členů Jihočeské hospodářské komory. Zúčastnění 

byli informováni o možnosti zapojit se do projektu, o jeho 

aktivitách a výstupech, proběhla diskuze ke kvalitě školství. 

Projekt má vytvořeny webové stránky, které jsou společné 

pro 12 MAP z území Jihočeského kraje - 

https://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-strakonice/         

(byly již zmíněny), projekt má vytvořen i facebookový profil, 

kde jsou vkládány informace o projektu. V místním tisku 

vychází tiskové články o aktivitách projektu – uvedeny byly 

například v Strakonickém deníku, Zpravodaji města 

Strakonice nebo v Katovickém zpravodaji. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

Projekt Místní akční plány vzdělávání II 

 

 

 

 
 

MAS Strakonicko, z.s. 
Palackého náměstí 1090 
386 01 Strakonice 
Tel: +420 383 387 331 

www.strakonicko.net 

MAS Strakonicko, z. s. 

Palackého náměstí 1090 

386 01 Strakonice 

 

www. strakonicko.net 

Email: lag.strakonicko@seznam.cz 
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http://www.strakonicko.net/

