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Slovo úvodem

Milé čtenářky a čtenáři,

ve třetím vydání newsletteru MAS Blaník Vám představíme opět jednoho z našich členů – tentokrát Základní školu 
v Čechticích. K tématu vzdělávání se vrátíme i v rubrice „co se děje v regionu“, kde upozorňujeme na projekt „Cestou 
přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ a na možnost účasti na technicky zaměřených 
exkurzí pro žáky základních škol. Problematiku vzdělávání pokládáme za velmi důležitou a klíčovou pro rozvoj venkova. 
Je ostatně i jedním ze šesti témat strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Blaník. V období 2014 – 2020 
nebude sice možné čerpat přes místní akční skupiny finance z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, nicméně 
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR počítá s tzv. animační rolí místních akčních skupin v oblasti vzdělávání 
(tedy MAS jako hybatel, klíčový aktér ve vzdělávání ve venkovském prostoru, poskytující podporu vzdělávacím institucím 
na svém území zejména v oblasti dotací, přinášející nové podněty a usnadňující spolupráci a rozvoj…). Na tuto roli se 
v MAS také intenzivně připravujeme. Na polovinu března je plánována schůzka se zástupci škol pro přípravu projektů 
spolupráce v MAS Blaník a nalezení společných témat mezi strategií komunitně vedeného rozvoje a plánu rozvoje 
školství vznikajícího v rámci projektu „Podpora meziobecní spolupráce“. Věříme, že se nám podaří společně připravit 
zajímavé a užitečné projektové záměry pro školy a další vzdělávací instituce na našem území.

Dále Vám v newsletteru přinášíme pravidelné rubriky, mj. tipy na (tentokrát především kulturní) akce konané na území 
MAS Blaník. Těšíme na další zajímavé tipy a pozvánky, rádi je zveřejníme v dalším čísle newsletteru.

Za všechny v kanceláři MAS Blaník Vám přeji příjemný měsíc březen!

Mgr. Zuzana Klímová Vaňková – místopředsedkyně MAS Blaník, z. s.

Aktuality

Ve středu 11. března proběhne valná hromada Národní sítě MAS (NS MAS). Volit se bude Výbor NS MAS, předseda, 
místopředsedové – všichni s mandátem na 2 roky. NS MAS je sdružením místních akčních skupin, která má za úkol 
sdružovat MAS, reprezentovat a zastupovat MAS na národní úrovni vůči vládním institucím, ministerstvům a organizacím 
zřizovanými ministerstvy a dalším relevantním subjektů. Kandidátem na předsedu je Václav Pošmurný, ředitel Posázaví 
o.p.s., další kandidáti budou teprve oficiálně představeni týden před volbou.

Více: www.nsmascr.cz
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Představení člena – ZŠ Čechtice

Dominantní budovou je v Čechticích právě Základní škola, 
která v příštím roce oslaví dvacáté narozeniny. Navštěvují 
ji děti jak z Čechtic, tak i z okolních dvaceti obcí. Škola je 
plnotřídní, poskytuje základní vzdělání obohacené o jistá 
specifika. Podpora ze strany zřizovatele je maximální. Cení si 
školy jako kulturního centra městyse a stará se o její rozvoj.

Náš pedagogický sbor je plně kvalifikovaný a aprobovaný. 
Cílem našeho pedagogického snažení je utvořit kooperativní 
dětské kolektivy, kde se všichni cítí co nejlépe, a stát se opravdu 
komunitní školou. Proto každý měsíc probíhá projektový den 
s podtextem „spolupracuj a poznej své spolužáky, ale i celý 
svět“. Projekty jsou koncipovány tak, že starší děti připravují 
aktivity pro ty mladší; hostující organizace přinášejí dětem 
nová poznání zážitkovými metodami; naši pedagogové 
připravují společenské a komunitní akce jako jsou vánoční 
jarmark, velikonoční výstava s workshopy, společenská výchova, akademie, besídky; prožíváme společně slavnostní 
okamžiky v životě školy; pořádáme lyžařské, plavecké, bruslařské a vodácké kurzy, dáleturistické, branné a sportovní 
dny. Ve volném čase mohou děti navštěvovat zájmové kroužky, které vedou naši pedagogové.S dětmi pravidelně 
navštěvujeme divadla, kina, organizujeme výlety a exkurze.

Výuka probíhá podle „Školního vzdělávacího programu Čechtice“, který je zaměřen na podporu výuky angličtiny, 
informatiky, etiky a dalších specifických předmětů jako je Rétorika, Mediální výchova, Umění a kultura a Finanční 
gramotnost. Pro žáky, kteří nechtějí využít výuku druhého cizího jazyka (ruský nebo německý jazyk) od šestého 
ročníku, je připravena cesta, která podporuje rozvoj matematických dovedností a kompetencí v českém jazyce a rozvíjí 
přírodovědnou gramotnost. Druhý cizí jazyk pak mohou navštěvovat dle své volby žáci od osmého ročníku.

Výuka angličtiny je podporována rodilým mluvčím ve všech třídách. V nižších ročnících se pracuje v hodinách angličtiny 
metodou CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka), ve vyšších ročnících vede výuku přímo rodilý mluvčí. 
Metodu CLIL využíváme i v ostatních předmětech, takže výuka je od prvního ročníku pozvolna vedena dvojjazyčně. Ve 
spolupráci s rodilým mluvčím nabízíme dětem naší školy letní příměstské tábory s výukou angličtiny.

Výuka informatiky je zavedena od čtvrtého ročníku. Zaměřujeme se na praktické využití počítačů pro pracovní život 
člověka. Standardně je vyučováno ovládání kancelářských balíků, děti se mohou učit programovat, tvořit webové 
stránky, či pracují v redakci pro Čechtické noviny. Vedle Informatiky běží i předmět Mediální výchova, který je zaměřen 
na tvorbu multimediálních prezentací, videoklipů a střihu videa i zvuku, učí ovládat programy typu „desktop publishing“.

Naše škola dosahuje dlouhodobě dobrých výsledků ve srovnávacích testech z českého jazyka, matematiky i angličtiny.

Pokud se chcete o naší škole dozvědět více, navštivte náš web www.zscechtice.cz nebo https://janicka.scio.cz/
School/119/zakladni-skola-cechtice-okres-benesov. Mimochodem, první z webů je částečně prací našich žáků.

autor: Mgr. Lenka Proschková
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Informace k dotacím

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program – Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ – cílem 
programu je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o podporu kognitivního nadání žáků základních a středních 
škol. Termín podání žádosti je do 31. 3. 2015.

Více: www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-dotacniho-programu-podpora-nadanych-zaku

Středočeský kraj vypisuje výzvy:

1) Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof – termín podávání žádostí celoročně (25. února 
– 18. prosince 2015)

2) Středočeský Povodňový fond – Tematické zadání „Odstraňování povodňových škod na obecním majetku“ – termín 
podávání žádostí celoročně (25. února – 18. prosince 2015)

3) Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze všech ostatních středočeských fondů – termín 
podávání žádostí – 26. března od 8.00 do 15. dubna do 16 hodin

Více: www.dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application

Prohlášení k IROP – Dne 18. 2. podali společně NS MAS, SPOV ČR a SMS ČR prohlášení k obsahu Integrovaného 
regionálního operačního programu. Signatáři jsou nespokojeni s nastavením omezení metody LEADER (nově CLLD) 
v IROP. Předsedové těchto organizací navrhli doplnění textu dokumentu Programového dokumentu IROP v některých 
specifických cílech tohoto operačního programu, a to například rozšíření ve specifickém cíli „Rozvoj infrastruktury 
pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví o formulaci „Intervence na podporu rozvoje komunitních služeb 
a zajištění dostupnosti zdravotnické péče v odpovídající kvalitě ve venkovském prostoru.“

Více: www.nsmascr.cz/aktuality/2015/3300/

Prohlášení k PRV – Dne 12. 2. vydal ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka prohlášení k požadavku NS MAS, SMS ČR 
a SPŽ ČR na širší obsahové zaměření metody LEADER v Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Ve svém prohlášení 
ministr zemědělství nabídl, že nově budou podpořeni v ose LEADER také nezemědělci.

Více: www.nsmascr.cz/content/uploads/2015/02/vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD_MZe1.pdf

Ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vyhlašují výzvu pro příjem 
žádostí do Programu péče o krajinu – Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí 
a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy. Termín podání žádosti je do 20. března 
2015.

Více: www.mzp.cz/cz/program_pece_o_krajinu_vyzva_2015
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Co se děje v regionu

Středočeský kraj realizuje projekt „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“. V rámci 
něj spolupracuje se 22 středními školami a jejich partnerskými základními školami. Cílem je popularizovat technické 
a přírodovědné předměty konkrétní aktivitami. Mezi ně patří  pořádání exkurzí. Kraj bude do konce června realizovat 
desítky exkurzí do různých míst – například Vojenského muzea v Lešanech, Pivovaru Nymburk nebo firmy SPOLANA. 
K zájmu o exkurze se mohou hlásit základní školy se svými žáky 8. a 9. tříd, případně i sedmých. Dále jsou exkurze určeny 
pro žáky středních škol Středočeského kraje. Informace získáte od projektového týmu na kontaktech  http://www.
stredocech.cz/web/20875/21. Exkurze jsou zdarma a určeny jsou všem ZŠ a SŠ i bez partnerství v projektu, veškeré 
organizační záležitosti řeší Kraj, který zajišťuje i dopravu a hradí i všechny další související náklady, př. vstupné.

Zdroj: Renata Vondráková, věcná manažerka za Střední průmyslovou školu Vlašim - partner projektu č. 9

Kalendář akcí

Kdy? Kde? Co?
14. března (14-17 hod.) Spolkový dům Vlašim Slavnosti sourozenců Roškotových
21. března Spolkový dům Vlašim Kurz výroby dekorací s decoupage
22. března (od 15 hodin) kostel sv. Jiljí ve Vlašimi koncert hudební skupiny Paprsky
3. dubna (od 13 hodin) Obřadní síň zámku ve Vlašimi Předávání ocenění Blanický rytíř

Inspirace mimo region

Skitour je nástroj propojení lyžařských středisek Pec pod Sněžkou, Černá hora, Černý důl. Lyžaři se přemísťují pomocí 
kombinace Skibusu, rolbami a také po svých lyžích. Výsledkem je zajímavý zážitek 
a výhodné spojení turistických atraktivit. Vlastně se jedná o funkční propojení tzv. 
Starpointů.

Skitour může inspirovat k netradičnímu spojení několika turistických lokalit i v jiných 
podmínkách. Nemusíme vozit turisty rolbou nebo se posouvat na lyžích. Inspirovat nás 
ale může fakt, že turisty lze různě organizovat a ulehčit jim tak plánování jejich přesunů. 
Stačí je postrčit na trasu a pak už jen nechat následovat dobře promyšlené pokyny. 
Takže, jaké různé formy dopravy můžeme propojit v MAS Blaník?

Zdroj: http://www.skiresort.cz/cs/parkoviste-skibusy/skitour.htm
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Co děláme v MAS

 Rádi bychom Vás informovali o několika důležitých událostech, které se v MAS Blaník v uplynulých čtrnácti dnech udály.

 První z nich je schůze Krajské sítě MAS, kterou hostila právě naše MAS. Setkání zástupců MAS ze Středočeského 
kraje proběhlo 27. 2. ve Vlašimi ve Spolkovém domě a zúčastnilo se ho zástupců. Na programu jednání bylo mimo 
jiné příspěvky pro MAS z rozpočtu Středočeského kraje, aktuální informace ohledně operačních programů, informace 
o jednání výboru NS MAS a nadcházející valné hromadě NS MAS. Na schůzi dorazili i zajímaví hosté, a to paní Petra 
Šmejkalová, předseda Výboru pro regionální rozvoj Středočeského kraje, dále zástupkyně Středočeské asociace 
manažerek a podnikatelek, zástupci společnosti Romodrom o.p.s. či pan Ing. Martin Benda ze SZIFu. Rádi bychom touto 
cestou poděkovali Spolkového domu ve Vlašimi za skvělé zázemí a bohaté 
občerstvení. Dále bychom chtěli poděkovat Diakonii ČCE za krásné ruční 
výrobky, které věnovali účastníkům schůze. A panu Havlíčkovi za dar, 
kterým jsme pokryli náklady na pronájem sálu a občerstvení.

 Druhou důležitou událostí posledních dní byla také schůzka výběrové 
komise MAS Blaník, která se konala 23. 2. Na programu jednání byly dva 
body, které bylo nutno projednat. Prvním z nich bylo přijetí nového člena, 
a to SDH Hulice (delegovaný zástupce pan Martin Kapek). Druhým bodem 
byla volba předsedy výběrové komise. Předsedou byl jednomyslně zvolen 
pan Stanislav Kužel, vedoucí Spolkového domu v Trhovém Štěpánově

Fotovtip závěrem

 

Ano, vysvětlím. Evropská komise 
požaduje, aby toaletní papír byl vždy 

minimálně třívrstvý….. protože na 
všechno musí být minimálně 3 

kopie… 

Doplňuji na program schůze 
ještě k projednání Nařízení č. 
3567/2015 o Náležitostech 

toaletního papíru a správné praxi 
označování a nakládání ... 


