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 Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje: Standardizace 

Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor uplatnění 

tzv. integrovaných přístupů v ČR vyhlásilo výzvu pro 

podání žádostí o kontrolu dodržování standardů 

místních akčních skupin (MAS). 

Standardy MAS představují soubor požadavků 

na institucionální a funkční nastavení místních akčních 

skupin definovaných Metodikou pro standardizaci 

místních akčních skupin v programovém období 2014–

2020, Metodickým pokynem pro využití integrovaných 

nástrojů v programovém období 2014–2020 a přímo 

použitelným předpisem Evropské unie. Standardy MAS 

stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby mohla 

žádat o podporu implementace strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje (SCLLD). 

Cílem kontroly dodržování standardů MAS 

pro programové období 2021–2027 je především 

ověření, zda MAS dodržuje stanovené podmínky 

a rovněž zajištění právní kontinuity MAS jako nositele 

SCLLD pro příslušné území. Důraz je kladen zejména 

na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím 

a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídicím 

orgánům, platební agentuře, žadatelům i široké 

veřejnosti v území působnosti MAS byly maximálně 

transparentní a nediskriminační. Standardy musí MAS 

dodržovat po celou dobu realizace SCLLD, resp. 

po období čerpání podpory administrativních kapacit 

MAS z evropských fondů. 

Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS podávají 

všechny místní akční skupiny, které plánují 

v programovém období 2021–2027 realizovat svou 

rozvojovou strategii CLLD s podporou evropských 

fondů. MAS Strakonicko, z. s. podalo žádostdne 22. 9. 

2020. 

 

V období 2021 – 2027 chce MAS Strakonicko, z. s.  přinést 

do území nové dotační prostředky, proto připravuje novou 

Strategii komunitně vedeného rozvoje. Do přípravy se 

můžete zapojit i Vy.  

Na webových stránkách MAS Strakonicka, z.s. 

https://www.strakonicko.net/…asp, kde je umístěna 

záložka CLLD 2021 – 2027, si můžete stáhnout a vyplnit 

dotazníky a „Zásobník projektů“, ve kterém následně 

vyplníte plánovaný projekt, jeho výši a realizátora. MAS při 

přípravě SCLLD zohlední potřeby území, které budou 

vycházet z vyplněných dotazníkových šetření, zásobníků 

projektů, znalosti území a konzultací s relevantním aktéry a 

veřejností.  

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a nařízení 

Vlády ČR, jsme nuceni zamezit osobním setkáním a proto 

Vás touto cestou žádáme o spolupráci formou vyplnění  

dotazníků a zásobníku projektu.  

Dotazníky jsou tematicky rozděleny 

Dotazník 1 je víceméně obecný (OP IROP, OP JAN AMOS 

KOMENSKÝ, OP Technologie a aplikace pro 

konkurenceschopnost, částečně OP Životní prostředí) 

Dotazník 2 je pro OP Životní prostředí  

Dotazník 3 je pro OP Zaměstnanost + 

Forma dotazníků vychází z dostupných informací 

ke konkrétním operačním programům, které jsou                      

v současné době ještě v procesu jednání. Zásobník projektů 

slouží k vyplnění již konkrétních záměrů žadatele.  

Podpořené projekty ze současného období naleznete na 

našich webových stránkách, jedná se o podporu zemědělců, 

výstavbu a rekonstrukci chodníků, infrastrukturu a 

vybavení škol, podporu kulturních památek a muzea, 

podporu sociálního podnikání, podporu sociální péče a 

služeb, podporu dětských skupin a další... 

Více informací o přípravě CLLD naleznete na uvedených 

webových stránkách a na FB MAS Strakonicka. 

 

https://www.strakonicko.net/…asp
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Virtuální Univerzita třetího věku pokračuje 

 

Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické i 

duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet 

na společenském dění. Udržení kondice však vyžaduje 

aktivní a činorodý přístup k životu. Jedním ze způsobů 

je i vzdělávání, které se pro seniory stává prostředkem 

pro hledání cesty a způsobu pro poznávání možností 

výhod každodenního života. Je chápané jako životní 

hodnota sama o sobě, jedna z možností „dobra“ v 

životě, požitek ducha, který může a má být přístupný 

všem. 

U3V poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, 

zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské / 

univerzitní úrovni, které univerzity / vysoké školy již 

tradičně řadí do nabídky celoživotního vzdělávání. 

Vzdělávací aktivity pro seniory jsou zaměřeny na 

podporu fyzické a psychické kondice, podporují „bio-

psycho-sociální” rozvoj osobnosti, reagují na měnící se 

životní a společenské podmínky a rozvíjejí generační 

dialog. 

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna               

z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná 

Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské 

univerzity v Praze. 

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům         

v rámci České republiky zájmové vysokoškolské 

studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel 

vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční 

seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů 

(vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční 

náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat.         

V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí              

pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letní semestr 2020/2021 

KS Katovice: Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční 

uomo universale 

•  

• Organizační garant: Provozně ekonomická 

fakulta ČZU v Praze 

Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, 

Ph.D. 

Jak již název napovídá, tento kurz je věnován 

jedné z nejvýznamnějších postav období 

renesance - Leonardu da Vinci, malíři, sochaři, 

architektu a vynálezci. O tom, že jeho talent byl 

skutečně všestranný se přesvědčíte v šesti 

videopřednáškách, které jsou věnovány 

jednotlivým etapám jeho života a tvorby.  

KS Volyně: Křesťanská ikonografie a hagiografie 

 

• Organizační garant: Provozně ekonomická 

fakulta ČZU v Praze 

Výukový garant: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, 

Ph.D., DSc. 

Tento kurz se věnuje základům křesťanské 

ikonografie 

KS Strakonice: Křesťanská ikonografie a hagiografie 

Bohužel nouzový stav neumožňuje společné setkávání 

studentů univerzity, kterým tato osobní setkání velmi chybí. 

Přesto studují dále a rozvíjí své znalosti a dovednosti 

distančně. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Z činnosti MAS 

 
Virtuální univerzita třetího  



 
 

Projekt MAP II ORP Strakonice 

 

Realizační tým projekt „Místní akční plány vzdělávání 

II ORP Strakonice“ (zkráceně MAPII) připravil nové 

vzdělávací aktivity pro děti, žáky, pedagogy a 

veřejnost.  

V říjnu 2020 odstartoval vzdělávací program pro děti 

z mateřských škol – „Malá technická univerzita“, která 

nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky 

„Škola hrou“ rozvíjí  v dětech jejich technické a logické 

dovednosti. Třídu navštíví lektorka s krabicí plnou 

stavebních kostek a speciální soupravou prvků a 

výkresů. Lektorka pracuje s dětmi s podporou dětských 

technických výkresů, metodických listů a stavebnice. 

Dětí si hrají, my ale víme, že pracují a učí se nové věci. 

Vyvrcholením hodiny je volné hraní s výsledným 

dílem jako odměna za práci. Navíc děti získají 

osvědčení (diplom), které je pro děti odměnou, nikoli 

hodnocením a zároveň slouží jako informace pro 

rodiče. 

 
Základním školám byl zaslán filmový dokument 

environmentálního programu Planeta můj domov, na 

jehož tvorbě se podíleli žáci sami.  

K rozvoji čtenářské gramotnosti jsou pro žáky šestých 

tříd připraveny výukové programy, pracují mimo jiné s 

metodami dramatické výchovy a metodami aktivního 

učení. Základem jsou kvalitní literární podklady a cílem 

je hlubší vhled do textu a proniknutí do díla. Čtení, 

otázky, úkoly, tvoření, vstup do situace v bezpečné 

rovině fikce nabízí pro žáky obohacení, poznání, dotek 

literárního díla a rozvoj čtenářské gramotnosti.  

 

 

V nabídce jsou tři typy výukových celků, které lze 

po konzultaci s pedagogem uzpůsobit třídě na míru: 

 Tajemství Petra Síse, Poesie hravě, Hrdinové. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Pro pedagogy se uskutečnil seminář s Mgr. Danou 

Svobodovou - Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské 

gramotnosti a efektivnímu učení. Seminář se zaměřil na 

obecnější principy metodiky a didaktiky, na využití 

inovativních, aktivizujících metod, na ukázky konkrétních 

možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a 

činnosti. Seminář byl věnován především těmto formám a 

metodám práce: otevřenému učení a prožitkovému učení, 

vyhledávání a zpracovávání informací, technikám RWCT – 

metoda I.N.S.E.R.T., pětilístek, volné psaní, metoda 

barevných papírů, třífázový rozhovor, sněhová koule, 

čtenářský sáček, rybí kost, myšlenková mapa, diamant x 

antidiamant, učení, jak si pamatovat text, 3D a mnoho 

dalších. Součástí bylo slovní normativní hodnocení žáků, 

hodnotící teploměr a správné rozdělení žáků do skupin pro 

skupinovou práci. 

Připravujeme také workshop zaměřený na spolupráci 

s asistentem pedagoga, který je určen pro veřejnost. O termínu 

budete informování na webových stránkách projektu  

www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-strakonice/ nebo 

na facebooku projektu, kde budou zveřejňovány další aktivity 

projektu MAP II ORP Strakonice. Veškeré aktivity budou 

uskutečněny s ohledem na situaci s pandemií Covid – 19. 

V současné době probíhá práce na aktualizaci finálního 

dokumentu MAP, byla schválena aktualizace Strategického 

rámce – přílohy č. Investiční a další záměry a nového Akčního 

plánu na období od 1.1.2021 do 30.6.2022.   

Projekt MAP II ORP Strakonice je spolufinancován EU. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Projekt MAP II ORP     

 

Strakonice 

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


 

 

Hančiny koláče z Chlumu 

Koláče jsou pečeny v malé rodinné provozovně v Chlumu 

u Blatné. K pečení se snažíme používat ingredience, které 

pocházejí z našeho regionu nebo alespoň z oblasti jižních či 

západních Čech. Z Horažďovic odebíráme mouku 

certifikovanou značkou Šumava, vejce se snažíme 

nakupovat na místních farmářských trzích či od 

soukromých malododavatelů, máslo a ostatní produkty z 

mléka nakupujeme také od českých dodavatelů (Madeta, 

Mladá Boleslav). Ke zdobení a plnění používáme převážně 

náplně z Chelčic (Zeelandia). 

Samotný postup výroby koláčů je postupem běžným, 

ingredience smí cháme a necháme odležet dle potřeby, z 

těsta pak odvažujeme různé množství na jednotlivé 

koláče, které jsou následně plněny tvarohem, mákem, 

povidly či jinými náplněmi mnohdy dle přání zákazníka. 

Zákazníci si u nás mohou objednat libovolné množství 

koláčů pro různé příležitosti, pečeme na svatby, hostiny, 

rauty a různé jiné příležitosti.  

V Blatné naleznete také naší prodejnu (Náměstí míru 

209, 388 01, Blatná), do které čerstvé upečené koláče 

dovážíme každé ráno čerstvé a voňavé. Koláče můžete 

zakoupit také ve Strakonicích na tržnici 

 

Kontakt na výrobce: 

Hana Merhautová 

Chlum 

388 01 Chlum 72 

tel.: 775 232 836 

hankafreedom@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dekorativní keramika 

 

    

Věnuji se ruční výrobě dekorativní keramiky. Výrobky 

tvořím především ze šamotové hlíny. Výrobky jsou ručně 

modelované, proto je každý zcela originální. Keramice se 

věnuji s láskou a trpělivostí, s šetrností k přírodě. Mým 

přáním je, aby mé výrobky rozdávaly radost a pozitivní 

energii ve vašich domovech. 

Kontakt na výrobce: 

Gabriela Šípová 

Smetanova Lhota 19 

398 04 Čimelice   

tel.: +420 777 622 888 

sipova.gabriela@seznam.cz 

http://www.gabinykeramika.cz 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
Seriál  - držitelé regionální 

 

značky 

MAS Strakonicko, z. s. 

Palackého náměstí 1090 

386 01 Strakonice 

Email: lag.strakonicko@seznam.cz 

 

www. strakonicko.net 
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