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Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se k vám poslední číslo na-
šeho Newsletteru v roce 2022. Doufám, 
že si užíváte adventní dny bez stresu a 
shonu a v poklidu se připravujete na 
blížící se Vánoce. 

My už jsme v listopadu dostali ta-
kový předčasný vánoční dárek, a to v 
podobně poradenství k Nové zelené 
úsporám Light. Informační kampaň ze 
začátku byla ze strany Ministerstva ži-
votního prostředí na náš vkus až příliš 
zbrklá. Ale v současné době jsme si vše 
již nastudovali, zúčastnili se několika 
seminářů a navštívili dokonce i několik 
žadatelů, takže jsme v případě potřeby 
k dispozici. Více o programu Nová zele-
ná úsporám Light se dočtete na strán-
kách tohoto Newsletteru.

Co nemohu na tomto místě nezmí-
nit, je schválení našeho tříletého pro-
jektu Sociální začleňování a aktivizace 
komunit na území MAS Blaník. Jsem 
velmi ráda, že máme ze strany Minis-
terstva práce a sociálních věcí kladné 
posouzení naší žádosti a od 1. 3. 2023 

můžeme ve spolupráci s našimi partne-
ry začít projekt realizovat.

Vlastně začátek realizace výše uve-
deného projektu je i takový začátek no-
vého dotačního období 2021-2027. Je 
už takovým evergreenem, že dotační 
období nezačínají v roce, ve kterém by 
měly. My se navíc v roce 2023 budeme 
nacházet na dvou paralelních kolejích. 
Budeme již rozjíždět aktivity v rámci 
nového dotačního období a zároveň 
ještě vypisovat poslední výzvu z dobí-
hajícího období. V roce 2023 budeme 
navíc ještě připravovat a podávat Pro-
gramový rámec IROP2 a SZP, abychom 
i v následujících letech mohli podpo-
rovat zajímavé a přínosné projekty na 
území MAS Blaník. 

Práce je opravdu hodně a škála čin-
ností je čím dál širší, což je jen dobře, 
protože jen tak může být MAS Blaník 
pro své území přínosem. Na tomto mís-
tě si tak zaslouží poděkování pracovníci 
kanceláře, kteří právě svou každodenní 
prací pomáhají v rozvoji regionu. Dále 
také patří určitě poděkování všem čle-
nům MAS Blaník, bez kterých by MASka 

nemohla být MASkou, starostům obcí 
za jejich podporu a členům pracovních 
skupin z projektu MAP za jejich aktivní 
účast.

Na závěr bych vám všem chtěla po-
přát krásné Vánoce prožité v klidu, po-
hodě a ve zdraví v kruhu vašich nejbliž-
ších a v novém roce 2023 hlavně hodně 
zdraví, štěstí a také úspěchů!

.
Příjemné čtení!

Mgr. Jitka Fialová,
předsedkyně MAS Blaník
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Novinky z MAS

Někteří zájemci o dotace se nás již rok opakovaně ptají: kdy 
budou ty nové dotace? A my termín stále posouváme podle toho, 
jak ho posouvají ministerstva. Ale kdo se pohybuje v evrop-
ských fondech, tak ví, že 2 roky zpoždění je standard. V IROP a 
OP TAK předpokládáme první výzvy v roce 2023, v SZP (nový 
PRV) v roce 2024. Z OPZ+ již nebudeme vypisovat dotační vý-
zvy, místo toho budeme koordinovat vlastní tříletý projekt (viz 
následující stranu). Změní se také celý systém výzev a hodno-
cení žádostí. Do výzev MAS Blaník budou žadatelé předkládat 

Nové období 2021-27: Kdy už konečně začne?

NEWSLETTER MAS Blaník 3/2022

jen stručné projektové záměry, které zhodnotíme z hlediska 
souladu se strategií MAS a vlastními preferenčními kritérii. 
Kdo projde sítem na MAS, podá následně již s podporou MAS 
kompletní žádost na ministerstvo. MASky se trochu vrací od 
úřednické administrace dotací k původní koncepci LEADER, 
tedy animovat území, vyhledávat projekty, iniciovat a koor-
dinovat regionální aktivity a spolupráci. Pomůže nám v tom 
i nové financování provozu MAS, které nebude omezeno na 
animaci a administraci výzev, ale na realizaci celé strategie. ◆

www.masblanik.cz

chceme vybrat max. 4 oblasti. Důvodem, proč ještě nemáme 
PR připravený, je fakt, že Ministerstvo pro místní rozvoj teprve 
postupně vyhlašuje výzvy pro MAS v jednotlivých oblastech a 
v nich zveřejňuje specifické podmínky a kritéria, které musí 
žadatelé a jejich projekty splnit. Poslední výzva má být zveřej-
ňena v březnu, takže plánujeme dopracování PR a jeho schvá-
lení členskou schůzí v květnu 2023. Výzvy pro naše území pak 
plánujeme začít vypisovat na podzim 2023. ◆

IROP                                                                     Integrovaný regionální operační program

Známe výši alokace pro MAS Blaník na nové období: 36 983 
171 Kč, tedy téměř 37 miliónů. Po sérii konzultací se starosty 
obcí, které projevily zájem o dotace z IROP, s řediteli škol a ma-
jiteli památek, jsme z 11 možných oblastí předběžně vybrali 
těchto 6: Revitalizace veřejných prostranství, Bezpečnost ne-
motorové dopravy, Hasiči, Kulturní památky,  Základní školy a 
Cestovní ruch.  Největší poptávku co do počtu projektů máme 
u Hasičů a Kulturních památek. Do Programového rámce (PR) 

PRV (21-23), takže letošní 5. výzva PRV již čerpala 6,5 mil. Kč 
z peněz na nové období. Ačkoli jsme se chystali 5. výzvou de-
finitivně uzavřít PRV, po úpravě výdajů v letošních žádostech 
nám nakonec v alokaci ještě zbyly necelé 2 000 000 Kč. Tyto 
prostředky ještě před zahájením nového období použijeme 
pro vypsání 6. výzvy v PRV, která se bude ještě naposledy řídit 
dosavadními pravidly. O tom, zda tyto zbylé peníze nabídne-
me v příštím roce zemědělcům, podnikatelům, nebo obcím, 
rozhodne na svém lednovém zasedání Členská schůze MAS. 
Samotná výzva pak bude vyhlášena během jara 2023. ◆ 

PRV/SZP                                 Program rozvoje venkova / Státní zemědělská politika

V příštím roce nás čeká přechod od dosavadního Programu 
rozvoje venkova (PRV) k novým pravidlům pod značkou Spo-
lečné zemědělské politiky (SZP). V MAS budeme připravovat 
programový rámec pro dotační výzvy ze SZP, vybírat oblasti 
podpory a dělit mezi ně alokaci určenou pro MAS Blaník. Opět 
přizveme členy pracovní skupiny Potenciál krajiny pro přípra-
vu programového rámce. Už nyní víme, že na nové období 21-
27 dostala MAS Blaník ze SZP pro své území k dispozici  1 129 
020 EUR, podle aktuálního kurzu zhruba 27,5 milionů korun. 
Z této částky je ovšem již financováno tzv. přechodné období 

jedné ze tří následujících oblastí: 1) Robotizace, automati-
zace a digitalizace, 2) Web, cloud a online prvky a 3) Datová 
infrastruktura včetně hardware. Všechny projekty pak musí 
integrovat nové prvky do stávajících procesů v podniku.
MAS Blaník má pro 1. výzvu vyčleněny cca. 2 mil. Kč. V případě 
úspěšného čerpání ze strany příjemců dojde ze strany minis-
terstva k navýšení alokace pro MAS Blaník. ◆

OP TAK     Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu přizvalo MASky do OP TAK, 
aby pomohly s nalezením a oslovením menších podníků, kte-
rým může dotace pomoct k technologickému rozvoji.  Dotace 
přes MAS jsou proto nastavené na jednoduché, jednoetapové 
projekty bez nutnosti výběrových řízení: dotace 200 tis. Kč až 
1 mil. Kč, 50% míra podpory, tedy celkové náklady projektu 
min. 400 tis. až 2 mil. Kč. Projekty se budou muset týkat aspoň 
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V listopadu jsme konečně obdrže-
li zprávu o schválení našeho tříletého 
projektu z Operačního programu Za-
městnanost plus. Start projektu musí-
me posunout z ledna na březen 2023, 
abychom se my i naši partneři stihli 
připravit, což znamená i nabrat nové za-
městnance. 

MAS Blaník vypsala výběrové řízení 
na  pozici manažera projektu, jehož ná-
plní práce bude mimo řízení projektu a 
koordinování partnerů také přímá práce 
s místními komunitami na území MAS 
Blaník.  Viz v inzerát na této stránce.

Co přináší projekt OPZ+ lidem 
v našem území?
Aktivitami projektu se snažíme pokrýt 
celé území MAS, nejen město Vlašim, 
a zaměřit se na cílové skupiny, které 
jsou nejvíc ohrožené sociálním vylou-
čením - seniory, zdravotně postižené a 
jejich pečovatele, sociálně slabé rodiny 
s dětmi i samotné děti a mládež z těch-
to rodin. Vedle přímé pomoci cílovým 
skupinám je naším záměrem zároveň 
podpořit rozvoj místních komunitních 
aktivit směrem k systematickému za-
čleňování sociálně ohrožených obyva-
tel.

1. Komunitní centrum ve Vlašimi
Projekt bude financovat stovky aktivit v 
Komunitním centru Zahrada ve Vlašimi 
i jeho provoz, aby mohly být aktivity 
dostupné i nadále zdarma, zejména 
s ohledem na nízkopříjmové skupiny 
z řad seniorů, zdravotně postižených 
či rodin s dětmi. Charita Vlašim jako 
provozovatel KC Zahrada je největším 
partnerem projektu.

2. Rozvoj komunitních aktivit v 
obcích mimo Vlašim
Typově úplně novou aktivitou v našem 
území bude vyhledávání, podpora a 
financování menších komunitních ak-
tivit v obcích mimo Vlašim, které ale 
vědomě zahrnují i začleňování sociálně 
slabých skupin obyvatel. Na podporu 

místních komunitních aktivit máme vy-
členěnou částku 150 000 Kč ročně.Tuto 
část projektu realizuje MAS Blaník.

 
3. Provoz nízkoprahového klubu 

pro děti a mládež ve Vlašimi
Novinkou v našem území, po které ale 
dlouhodobě volají jak poskytovatelé 
sociálních služeb, tak například školy, 
bude pilotní provoz nízkoprahového 
prostoru pro děti a mládež ve Vlašimi, 
včetně poskytování bezplatného do-
učování. Nové prostory i nové zaměstn-

Nový projekt z OPZ+: Sociální začleňování a aktivi-
zace komunit na území MAS Blaník

nance nyní hledá Diakonie ČCE, která 
realizuje tuto část projektu.

4. Terénní vzdělávání seniorů v 
digitální gramostnosti mimo Vlašim
I do těch nejmenších obcí budou v 
příštích třech letech jezdit lektoři part-
nerské organizace Život plus, aby učili 
seniory digitální gramotnosti, tedy bez-
pečně používat chytré telefony, tablety 
či notebooky, což je v dnešní době vý-
znamný způsob předcházení sociální-
mu vyloučení. ◆

Novinky z MAS
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vodní okna, dveře, nezaizolovanou 
střechu apod. Tuto fotodokumentaci 
přiložíte k žádosti. Dále potřebujete tzv.
Odborný posudek navrhovaných opat-
ření. Fotodokumentaci i posudek vám 
zařídí pracovníci MAS Blaník. Jako 
přílohu k žádosti si připravte doklad o 
vlastnictví bankovního účtu (stačí výpis 
z účtu) a potvrzení prokazující čerpání 
důchodu nebo příspěvku na bydlení.

Jak žádost podám?

Žádost se podává pouze přes elektro-
nický systém AIS SFŽP ČR (zadosti.sfzp.
cz) a k registraci do systému budete po-
třebovat elektronickou identitu. Pokud 
si nebudete vědět rady, pracovníci MAS 
Blaník vám pomohou s celým proce-
sem od podání žádosti až po doložení 
realizace úsporných opatření. 

Kdo mi práce na renovaci mého 
domu udělá?

Je na vás, zda se rozhodnete prá-
ce na zateplení udělat svépomocí, 
tedy s pomocí rodiny či známých, 
nebo zda si najdete realizační fir-
mu. Ohledně způsobu zateplení 
byste se každopádně měli poradit 
se specialistou – projektantem či 
stavařem, abyste si zateplením 
domu nenadělali víc škody než 
užitku (špatně zvolené či realizova-
né zateplení může vést například k 
tvorbě plísní v domě).

Jak doložím realizaci dotova-
ných opatření? 

Po dokončení prací předložíte Stát-
nímu fondu životního prostředí foto-
grafie realizovaných opatření a Zprávu 
o provedených opatřeních, kterou vám 
opět vypracuje zástupce MAS Blaník. ◆ 

Novinky z MAS

šeho domu nejvíce uniká. Často to býva-
jí nekvalitní stará okna a vchodové dveře. 
Teplo uniká i přes nedostatečně zateple-
nou fasádu, střechu, stropy a podlahy. 
Můžete vyměnit třeba jen některá okna, 
nebo si vybrat více různých opatření, 
každopádně se poraďte s odborníkem. 
Maximální částky dotace na jednotlivá 
opatření jsou pevně stanovená (viz ob-
rázek) a celková maximální dotace na 
jeden rodinný dům je 150 000 Kč.

Kdy si mám žádost podat?

Žádost můžete podat před provedením 
prací, v jejich průběhu i po jejich ukon-
čení. V případě, že nemáte finanční 
rezervu, zažádejte si dopředu a dotaci 
získáte předem. Na realizaci zvolených 
úsporných opatření pak máte celý rok. 
Příjem žádostí bude otevřen od 9. led-
na 2023. Máte-li možnost, pusťte se do 
úprav svého obydlí již nyní. Dotaci mů-
žete dostat zpětně na realizace usku-

tečněné již od 12. září 2022. 

Co budu potřebovat k žádosti?

Před podáním žádosti si pořiďte foto-
grafie míst, která chcete změnit – pů-

NZÚ Light je dotační program na 
zateplení rodinných domů pro senio-
ry a nízkopříjmové domácnosti. Celý 
dotační program je připraven tak, aby 
vyřízení dotace bylo co nejjednodušší 
a nejrychlejší. Pomoct vám s žádostí o 
dotaci je na Vlašimsku pověřena Místní 
akční skupina Blaník. Než nás kontak-
tujete, přečtěte si, zda je dotace z NZÚ 
light opravdu pro vás.

Mám nárok na dotaci z NZÚ light?

Jste oprávněni žádat o dotaci, pokud:  
1) Jste vlastníci nebo spoluvlastníci 
rodinného domu, nebo trvale obývané 
rekreační stavby. 2) Jsou všichni členo-
vé vaší domácnosti příjemci starobního 
důchodu nebo invalidního důchodu 3. 
stupně, nebo vaše domácnost pobírala 
v období od 12. 9. 2022 příspěvek na 
bydlení. 3) Máte v domě trvalé bydliště 
již před 12.9.2022.

Jaká opatření si mám vybrat?

Záměrem programu je podpořit rychle 
realizovatelné zateplení, s maximálním 
efektem a přiměřenými náklady. Proto 
je potřeba najít místa, kudy teplo z va-

Nová Zelená Úsporám Light: 
pomáháme k dotacím na zateplení
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Novinky z MAS

Cestovatelská přednáška pro Rytmus o.p.s.

Středočeský kraj podpořil rozvoj ko-
munitního života venkovských regio-
nů prostřednictvím Krajské sítě míst-
ních akčních skupin. Pro MAS Blaník 
jsme získali 50 tisíc Kč, které jsme po-
slali dále do území na podporu míst-
ních aktivit. Letos se o příspěvek ve 
výši 6 tisíc Kč přihlásilo 16 členů MAS, 
z nichž jsme vylosovali osm, a podpo-
řili tak pestrou škálu akcí. Mimo těch, 
které vidíte na fotkách, získali přespě-
vek ještě obec Kondrac na divadelní 
představení Uklízečka a Charita Vla-
šim na tisk brožur a letáků.  ◆

Z krajské dotace jsme podpořili aktivity členů MAS

Indiánský den na Kupsově mlýněPodblanický plenér ČSOP Vlašim

Setkání rodáků v Šetějovicích

Dětský den ve Vlašimi-Bolině

Den pro Diakonii ve Vlašimském parku
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Online mapa
místních produktů 

Novinky z MAS

Vlašimská vidlička, Minitržnice Křížov nebo naposledy Jar-
mark v Miřeticích - tam všude jste mohli narazit na náš stánek 
s letáčky lákajícími do Podblanického koloniálu. Často nám 
kladete otázku, kde ten nový koloniál vlastně najdete. A tady 
je odpověď: 

Podblanický koloniál je čistě virtuální místo, které se snaží 

přiblížit místní producenty jejich zákazníkům - v podobě pře-
hledné mapy si v něm najdete, kam můžete zajet pro domácí 
vajíčka, maso, mléko, zeleninu, med, bylinné sirupy nebo 
rukodělné řemeslné výrobky, drogerii a domácí kosmetiku 
nebo potřeby pro pěstování a zahradu. 

Mapa nyní obsahuje cca 60 místních producentů a ne-
ustále ji plníme dalšími. Pomozte nám s tím. Podblanický 
koloniál bude fungovat, jen když věrně obsáhne nabídku 
místních potravin a produktů. Budeme rádi za každý tip na 
místní farmu s prodejem ze dvora, na místního výrobce či 
prodejce místních produktů, který by neměl v mapě chy-
bět. Svá doporučení prosím pište na kancelar@masbla-
nik.cz. Děkujeme. 

Nabízet své produkty k prodeji přes Podblanický koloniál 
může každý. Tedy i Vy! Můžete nabídnout sezónní přebyt-
ky ovoce a zeleniny, semínka, sazenice či cokoliv ze své 
zahrádky. Nebo máte nějaký koníček a vyrábíte originální 
věci, šperky, obrazy, dřevěné výrobky, svíčky...? Na webu 
www.masblanik.cz/mistni-trh najdete mimo jiné informa-
ce, jak se zapojit do mapy jako prodejce. 

Podblanický koloniál je společným projektem MAS Bla-
ník, Kraje blanických rytířů a ČSOP Vlašim. ◆  

www.blanik.net/kolonial

Ministerstvo zemědělství má na pří-
ští rok připraveno 35 milionů korun 
na dotační program Údržba a obnova 
kulturních a venkovských prvků. Jeho 
cílem je přispět k zachování charakte-
ristického rázu venkova, a tím pomoct 
i ke zvýšení turistické atraktivnosti a 
oživení venkovského prostoru. 

Na co lze dotaci použít?
Dotace jsou určeny pro drobné objek-
ty, které musí být zpřístupněny veřej-
nosti a nesmí sloužit k podnikatelské 
činnosti. Může se jednat o venkovní 
sochy, křížové cesty, křížky, zvoničky, 
kapličky, opravu hřbitovních zdí a dal-

ší drobné objekty. Součástí projektu 
mohou být i terénní úpravy v bezpro-
střední blízkosti upravovaného objek-
tu. Ten musí být v obci do 2000 obyva-
tel, případně v obci do 5000 obyvatel, 
pokud se nachází v místní části, ve kte-
ré žije méně než 500 obyvatel.

Jaká je výše dotace?
Výše dotace může být maximálně 70 % 
skutečně vynaložených způsobilých 
výdajů projektu. Nejméně to může být 
15 tisíc korun a nejvíce 300 tisíc korun.

Kdo může žádat?
Žadateli mohou být obce, spolky, na-

dace, nadační fondy, zájmová sdru-
žení, obecně prospěšné společnosti, 
vlastníci a uživatelé staveb nebo po-
zemků.

Jak podat žádost?
Žádosti se budou přijímat prostřed-
nictvím Jednotného dotačního portá-
lu, a to od 1. února 2023 od 8 hodin. 
Podrobné podmínky dotačního pro-
gramu najdete na www.eagri.cz/pub-
lic/web/mze/dotace/narodni-dotace/
dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kultur-
nich-a-1/. Přípravu a podání žádosti 
můžete konzultovat s MAS Blaník, čle-
nové MAS mají konzultaci zdarma.

„Obnova kapliček“ - dotace startují 1. února 

Minitržnici v Křížově, jediné opravdu farmářské trhy na 
území MAS Blaník, pořádají manželé Vondrákovi z Farmy 
Křížov pod Blaníkem. Trhy jsme podpořili částkou 6000 
Kč v rámci podpory regionální značky Kraj blanických ry-
tířů z dotace Středočeského kraje.

mailto://kancelar@masblanik.cz
mailto://kancelar@masblanik.cz
http://www.masblanik.cz/mistni-trh 
http://www.blanik.net/kolonial
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/
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Projekty podpořené MAS

Montessori Vlašim: 
Hlídání dětí pracujícím rodičům
Spolek Montessori Vlašim pomohl s návratem do zaměstnání desítkám rodičů malých dětí z Vlašimi a okolí 
díky třem samostatným projektům na provoz dvou dětských skupin - v jeslích v objektu MŠ Vorlina a ve 
školičce ve Spolkovém domě. Jak v množství projektů, tak v objemu získaných dotací přes MAS Blaník se 
Montessori Vlašim řadí na přední příčky mezi žadateli. O způsobu fungování jesliček a školičky i o dalších 
aktivitách spolku Montessori jsme si povídali s předsedkyní spolku Barborou Zvárovou.

nictvím MAS Blaník. Díky této dotaci, 
která pokryla drtivou většinu výdajů 
na provoz školičky, bylo možné po-
skytnout rodičům naše služby zcela 

bezplatně – hradit bylo třeba pouze 
stravu. Z projektu se hradily mzdy a 
vzdělávání chův, pronájem prostor, 
pořízení nábytku a dalšího vybavení, 
ale i spotřební materiál. Po skončení 
realizace prvního projektu jsme v roce 
2020 hned navázali další úspěšnou 
žádostí o dotaci prostřednictvím MAS. 
Čerpání prostředků z tohoto druhého 
projektu skončilo letos v létě.

Jesličky na Vorlině vznikly v roce 
2011 s podporou Města Vlašim a finan-
covány byly z grantu Ministerstva práce 
a sociálních věcí nazvaného Maminko, 
klidně pracuj a Maminko, klidně pracuj 
II. Tyto granty však pokryly provoz jes-
liček pouze částečně, proto byla nutná 
finanční spoluúčast ze strany rodičů. 
Později se v rámci další dotační výzvy 
MPSV i jesličky formálně transformova-

Z dotací MAS Blaník určených na 
hlídání dětí pracujícím rodičům 
jste realizovali hned tři projekty ve 
dvou vlastních zařízeních ve Vlaši-
mi. Můžete nám přiblížit, jak tato 
zařízení ve Vlašimi vznikla a co bylo 
náplní projektů realizovaných pro-
střednictvím MAS?

Občanské sdružení Světýlka, ze kte-
rého později vznikl spolek Montessori 
Vlašim, bylo první organizací svého 
druhu, která ve Vlašimi svým členům 
nabízela placenou službu hlídání dětí. 
Tato služba se později v našich pro-
storách ve Spolkovém domě transfor-
movala do naší první dětské skupiny. 
Ta zde pod názvem Školička funguje 
dodnes. Od roku 2017 byla financová-
na z první dotace, kterou jsme už jako 
Spolek Montessori získali prostřed-

www. montessorivlasim.cz

                           Žadatel: Montessori Vlašim, z. s. 
                           Dotační program: OP Zaměstnanost 
Projekt č.1: Montessori školička
                           Termín realizace: 1. 12. 2017 – 30. 11. 2020 
                           Výše dotace: 3 959 852,50 Kč
Projekt č.2: Montessori školička II.
                           Termín realizace: 1. 12. 2020 – 31. 8. 2022 
                           Výše dotace: 3 248 287,50 Kč
Projekt č.3: Montessori jesle II.
                           Termín realizace: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022 
                           Výše dotace: 3 650 162,50 Kč

Typické Montessori pomůcky v Rodinném centru ve Vlašimi

https://www.montessorivlasim.cz/
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ly na dětskou skupinu.
Po skončení této podpory jsme na 

další provoz jeslí znovu požádali o do-
taci, tentokrát už také prostřednictvím 
MAS, kde jsme měli dobrou předchozí 
zkušenost díky podpoře školičky ve 
Spolkovém domě. V rámci dotace zís-
kané přes MAS se i v jesličkách proško-
lily nové chůvy, pokryli jsme z ní jejich 
mzdy a jesle jsme dovybavili novým 
nábytkem a pomůckami. Zároveň nám 
tato dotace umožnila zaplatit práci 
administrátora dotace, což jsme vzhle-
dem k náročnosti administrativy spoje-
né s takto rozsáhlým projektem velmi 
uvítali.  

V čem se obě dětské skupiny –
školička ve Spolkovém domě a jes-
ličky na Vorlině – liší od běžných 
mateřských škol?

Hlavním rozdílem je především menší 
kapacita dětí. V dětské skupině může 
být najednou vždy maximálně dvanáct 
dětí, o které pečují tři chůvy. To nám 
zároveň umožňuje větší individuální 
přístup, což si nutně žádá věk dětí, kte-
ré k nám chodí.  V obou zařízeních se 
věk dětí pohybuje od dvou do čtyř let, 
z čehož je samo o sobě patrné, že ná-
roky na péči o ně jsou jiné než v běžné 
školce. Projekty na podporu dětských 
skupin tak umožňují nástup do práce i 
rodičům dětí mladších tří let. Chodí k 

Co je to Montessori pedagogika?
Jedná se o výchovně-vzdělávací 

program, který postupuje dle zásad 
navržených lékařkou a pedagožkou 
italského původu Marií Montessori 
(1870–1952). Montessori pedagogika 
tvoří ucelený vzdělávací systém, který 
plně respektuje vývojová období dí-
těte, plně koresponduje s moderními 
psychologickými teoriemi vývojových 
potřeb a senzitivních období dětského 
věku. Mezinárodně je zcela kompati-
bilní a děti při stěhování v různých ze-
mích přecházejí ze školy do školy bez 
adaptačních potíží. Program je vhodný 
i pro děti s handicapem.

Role učitele v Montessori pedagogi-
ce je postavena na nenápadném vede-
ní a taktní pomoci. To ostatně vyjadřuje 
i motto celé Montessori pedagogiky: 
„Pomoz mi, abych to dokázal sám“. 
Postupuje se vždy od konkrétního k 
abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy 
se využívají zvláštní, speciálně vyvinuté 
pomůcky. Tyto pomůcky usnadňují po-
chopení nových jevů, ale také zásadní 
měrou přispívají k hlubšímu a trvalejší-
mu uchování nově nabytých zkušenos-
tí a vědomostí.

           Zdroj: Metodický portál RVP.cz 

Základní principyZákladní principy::

1.   dítě je tvůrce sebe sama
2.   absorbující duch
3.   ruka je nástrojem ducha
4.   polarizace osobnosti
5.   senzitivní fáze
6.   připravené prostředí
7.   svobodná volba
8.   celostní učení
9.   práce s pochvalou
10.  práce s chybou
11.   dělená odpovědnost
12.  trojstupňová výuka
13.  věkově smíšené skupiny

nám však i děti tříleté a starší, na které 
někdy z kapacitních důvodů v běžných 
školkách nezbylo místo. Dalším rozdí-
lem je to, že obě naše zařízení fungují i 
o letních prázdninách.

Jaký je mezi rodiči zájem o využití 
těchto zařízení?

Rozhodně nemůžeme říct, že bychom 
měli problém obě zařízení naplnit. 
Rodiče dětí v tomto věku k nám často 
přicházejí tzv. „najisto“ i díky před-
chozím dobrým zkušenostem s našimi 
volnočasovými aktivitami nabízenými 

v rámci Rodinného centra. Děti jsou 
z kroužků, kam docházejí s rodiči, už 
obeznámené s prostředím, pomůcka-
mi a způsobem práce v souladu s Mon-
tessori pedagogikou. Často také mají 
možnost seznámit se na kroužcích 
také přímo s pečujícím personálem, 
který se prolíná napříč našimi zaříze-
ními. V době zápisů tak poptávka po 
volných místech vždy mírně převyšu-
je naše kapacity. Během roku nabízí-
me rodičům také flexibilní docházku, 
což znamená, že pomocí rezervační-
ho systému dáváme „náhradníkům“ 
možnost přijít tehdy, kdy se předem 

Montessori školička ve Spolkovém domě ve Vlašimi

Projekty podpořené MAS
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omluví některé z dětí přihlášených ke 
stálé docházce.

Za jakých podmínek mohou děti 
navštěvovat dětské skupiny pro-
vozované spolkem Montessori Vla-
šim? Jak vypadá aktuální finanční 
spoluúčast ze strany rodičů?

Základní podmínkou nastavenou z 
MPSV je to, že alespoň jeden z rodičů 
je zaměstnaný buď formou hlavního 
pracovního poměru, nebo i formou 
dohod konaných mimo pracovní po-
měr. V období 2017 – 2020 nám dotace 
umožnila poskytovat službu hlídání 
zcela bezplatně. V letech 2020 – 2022, 
kdy jsme v obou zařízeních stále čer-
pali podporu z dotace získané pro-
střednictvím MAS, dopláceli rodiče 
měsíčně 1500 Kč za dítě, které do 
školičky nebo do jesliček pravidelně 
docházelo pět dní v týdnu.  

Jak bude fungování těchto zařízení 
fungovat po skončení aktuálních 
projektů? 

Provozní dotace na oba projekty už 
skončila a obě zařízení fungují dál na 
základě zákonem stanoveného pří-
spěvku od státu. Příspěvek rodičů se 
po dočerpání dotačních projektů mu-
sel logicky zvýšit, v současné době tak 
činí měsíčně 2500 Kč na dítě s plnou 
pětidenní docházkou. Tyto platby si 
však, stejně jako školkovné, mohou 
rodiče nechat od státu vrátit formou 
odečtu ve svém daňovém přiznání až 
do 16 000 ročně. 

Zvýšení měsíční platby za docházku 
dětí se nám podařilo udržet v rozum-
ných mezích zejména díky příspěvku 
Města Vlašimi, bez něj by byla spo-
luúčast rodičů výrazně vyšší. Na příští 
školní rok budeme o tuto podporu Měs-
to Vlašim žádat znovu. 

Setkali jste se při realizaci těchto 
projektů s nějakými potížemi, ať 
už administrativními, nebo v sou-
vislosti s praktickým fungováním 
skupin jako takovým?

U takto rozsáhlých projektů nelze ne-

zmínit velkou byrokratickou nároč-
nost jejich zpracování, často jsme také 
museli zdlouhavě řešit uznatelnost 
výdajů. Velkou pozornost jsme museli 
věnovat striktnímu finančnímu oddě-
lení jednotlivých projektů, ačkoli se 
stále jedná o různá zařízení jednoho 

provozovatele: nebylo například mož-
né mít jednu pracovní smlouvu pro 
chůvu, která by střídavě pracovala v 
obou zařízeních, byť by se to třeba ně-
kdy z praktického hlediska nabízelo. 
Naštěstí součástí projektu byly finan-
ce na administrativního pracovníka, 
kterého jsme touto agendou plně vy-
tížili. Další zátěž představuje dlouhá 
desetiletá lhůta pro archivaci veškeré 
dokumentace pro případné dodateč-
né kontroly. 

Jakými dalšími aktivitami se spo-
lek Montessori Vlašim zabývá a 
jaké má plány do budoucna?

Největší novinkou je aktuálně spuště-
ní provozu nového Rodinného centra 
v prostoru bývalého Klubíku v Komen-
ského ulici. Na této adrese budeme 
fungovat celý letošní školní rok 22/23. 
Tento velkorysý prostor, který máme 
k dispozici každý den v dopoledních 
i v odpoledních hodinách, nám oproti 
stávajícím prostorám v MěDDM Dome-
ček umožnil výrazně rozšířit nabídku 

kroužků a aktivit pro děti od nejmen-
ších po školáky, ale také pro jejich 
rodiče. Součástí programu Rodinné-
ho centra je i pravidelná volná her-
na, během níž se může kdokoli přijít 
seznámit s prostředím založeném na 
principech Montessori pedagogiky. 

Souběžně se pracuje na rekonstrukci 
stálého Rodinného centra na Žižkově 
náměstí, kam se chystáme přestěho-
vat v létě příštího roku. Stále také fun-
gujeme jako rodičovský spolek při MŠ 
Vorlina a ZŠ Sídliště, kde dlouhodobě 
fungují oddělení s Montessori pedago-
gikou, s jejichž chodem aktivně pomá-
háme. Také nás velice těší hojná účast 
a dobrá nálada na akcích konaných 
spolkem, jako například každoroční 
Drakiáda nebo Lampionový průvod, 
kterým jsme se letos vydali po stopách 
sv. Martina.

Mimo to spolek aktuálně prochá-
zí strategickým plánováním na další 
období zhruba do roku 2026. Z toho-
to procesu vyplyne další směřování a 
priority spolku do budoucna. Z pozice 
nové předsedkyně spolku Montessori 
Vlašim oceňuji jak naše aktivní členy, 
tak i vnější partnery za jejich ochotu a 
motivaci vkládat čas a energii do po-
zitivního rozvoje vzdělávacích zařízení 
ve Vlašimi a obecně do kultivace pro-
středí, ve kterém děti z Vlašimi a okolí 
vyrůstají. ◆

Montessori jesličky na Vorlině ve Vlašimi
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Inspirace od sousedů

Mikroregion CHOPOS: 
Sdílený koordinátor sociální práce
Díky projektu z OPZ zavedl mikroregion jednotný systém v oblasti koordinace sociální práce na svém území. 
Projekt byl zaměřený na koordinaci sociální práce prostřednictvím nově vytvořené pozice koordinátora pro 
území mikroregionu CHOPOS. Vytvořením této pozice byly a nadále jsou přímo podporovány cílové skupiny 
osob v nepříznivé sociální situaci občanů dvaceti jedna obcí mikroregionu. Zkušenosti z projektu prokazují, 
že poptávka po takových službách je značná.

šení různých složitých či nenadálých 
životních situací a domluvit si schůzku 
u sebe doma, na obecním úřadě, nebo 
kdekoliv jinde. Každá domácnost v mi-
kroregionu dostala do schránky leták s 
touto informací a kontaktem.

Mezi často řešené obtížné životní 
situace typicky patří finanční zadlu-
ženost, osobní vztahy v rodinách, osa-
mělost, nemoc, stáří, umírání. „Dost 
často je člověk osamělý a neví si rady 
a myslí si, že tak je to normální. Člo-
věk se dostane do domácnosti a vidí, 
že spousta věcí je zanedbaných a ne-
funguje to a myslím, že se to nejvíc od-
krylo právě v tomhle projektu,“ uvádí 
koordinátor sociální práce Pavel Goby 
v případové studii „svého“ projektu. 

Obecně se ukazuje, že činnosti ko-
ordinátora obsahují krátkodobé i slo-
žitější a dlouhodobější záležitosti. U 
krátkodobých se často jedná o požadav-
ky na pomoc v důsledku zdravotních 
komplikací (např. na jakou kompen-
zační pomůcku mají nárok), ale i řešení 
věcí jako požadavek typu „zemřela 

mi manželka a já si neumím objednat 
uhlí“. Současně musí koordinátor řešit 
i dlouhodobé případy jako např. za-
dlužení, exekuce nebo vztahové pro-
blémy, domácí násilí nebo záškoláctví. 

Klíčovou aktivitou je také poraden-
ství pro obce, kdy koordinátor plní po-
třeby zástupců všech obcí z mikroregi-
onu, reaguje průběžně na jejich dotazy, 
požadavky a další potřeby spojené s 
výkonem sociální práce na obcích. 

Aktuálně je vyhlášená výzva z 
OPZ+ na podporu sociální práce na 
obcích neboli na sdíleného sociál-
ního pracovníka. Projekty na 3 roky 
financované ze 100% mohou podat 
DSO nebo obce v partnerství. Jed-
ná se o jedninečnou příležitost, jak 
vytvořit na obcích tuto pozici, neboť 
lidí, kteří potřebují pomoct s dávka-
mi, zadlužením a řešením životních 
problémů bude v dnešní době při-
bývat. Více na  www.esfcr.cz/vyzva-
-009-opz-plus. 

Osobou koordinátora sociální práce 
je Mgr. Pavel Goby, na kterého se oby-
vatelé mikroregionu mohou obracet 
telefonicky či emailem s dotazy na ře-

www.chopos.cz

          Žadatel: Mikroregion CHOPOS
          Dotační program: OP Zaměstnanost 
          prostřednictvím MAS Posázaví
          Projekt: Koordinace sociální práce v
          mikroregionu CHOPOS
          Termín realizace: 1. 6. 2019 – 31. 5. 2022 
          Výše dotace: 2 091 875,- Kč

Z letáku mikroregionu Chopos

https://www.esfcr.cz/vyzva-009-opz-plus
https://www.esfcr.cz/vyzva-009-opz-plus
https://www.chopos.cz
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aneb co děláme v MAPu?

Již šest měsíců je na území ORP Vlašim realizován Místní akční 
plán (MAP) zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdě-
lávání dětí a žáků do 15 let. Realizační tým společně se členy 
pracovních skupin pracuje na strategii MAP a zejména na bu-
dování udržitelné spolupráce. 

V projektu byly ustaveny pracovní skupiny, v nichž se se-
tkávají pedagogové z mateřských i základních škol a zástupci 
organizací, které pracují s dětmi do 15 let. V září proběhlo prv-
ní společné setkání pracovních skupin, kde byl členům pro-
jekt představen a došlo k první práci na SWOT analýze. Další 
jednání skupin proběhla samostatně v listopadu. Postupně se 
společně snažíme vytvořit prostor pro otevřené sdílení, inspi-
raci a přenos zkušeností ve vzdělávání v regionu. Ve skupinách 
plánujeme další návazné aktivity, které vedou k utužení spolu-
práce mezi školami. Jednou takovou aktivitou jsou vzájemné 
návštěvy mateřských škol v regionu. Jako první se pro návště-
vy kolegyň otevřela Mateřská škola Vorlina, kterou navštívilo 
několik ředitelek MŠ. Měly možnost podívat se do výuky a in-
spirovat se aktivitami, které děti ve třídě s Montessori prvky 
dělají. 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST měla 
samostatné setkání 7. 11. ve Spolkovém domě Vlašim. Členo-
vé diskutovali o problematice čtenářské gramotnosti v území 
a revidovali doposud vytvořenou SWOT analýzu. Skupina se 
usnesla na potřebě zapojení odborníka na kritické myšlení a 
na čtení s nečtenáři. V rámci setkání se ředitelky mateřských 
škol v území domluvily na vzájemných návštěvách v MŠ k pře-
dávání inspirace.

PRACOVNÍ SKUPINA PRO MATEMATICKOU GRAMOTNOST se 
setkala 3. 11. ve Spolkovém domě ve Vlašimi a následně 23. 
11. na Základní škole Vorlina.  Členové pracovní skupiny se v 
diskusi o potřebách území v rozvoji matematické gramotnos-
ti zaměřily na téma základních dovedností žáků i pedagogů. 
Měkké dovednosti jako schopnost naslouchat, prezentační 
dovednosti či schopnost řešit problémy jsou také jednou z 
cest ke zvýšení kvality vzdělávání, a to nejen v oblasti mate-
matické gramotnosti.

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI se setkala 
2.11.2022, a to ve složení jak stálých členů skupiny, tak něko-
lika metodiků prevence ze škol v regionu. Jednotliví členové 
vyjádřili svoje potřeby v tématech, která by byla vhodná v na-
šem regionu řešit. Jedním z nich byla spolupráce škol s Peda-
gogicko-psychologickou poradnou, přičemž díky účasti Mgr. 
Sládkové došlo k vyjasnění procesních záležitostí i vysvětlení 
důvodů čekacích lhůt na vyšetření. Skupina definovala řadu 
potřeb, mezi nimi potřebu školního psychologa, NZDM i pod-
poru práce metodiků prevence. Na další setkání plánujeme 

Místní akční plán 
vzdělávání
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MAP vzdělávání

přizvání hostů z odborných organizací (SPC Koloběžka) a pra-
videlně se do aktivit skupiny zapojí Markéta Jírová Exnerová z 
organizace Semiramis.

PRACOVNÍ SKUPINA PRO FINANCOVÁNÍ se 29.9. a 24.11. za-
bývala tématy dotačních možností pro školy na investiční i ne-
investiční projekty. Školy stále mají zájem o investiční dotace 
na odborné učebny, ale také družiny a další zázemí škol. Při se-
tkáních byly představeny zajímavé aktivity, do kterých se mo-

hou školy zapojit. Jednou takovou je projekt Pomáháme ško-
lám k úspěchu, o kterém v tomto vydání Newsletteru najdete 
článek i rozhovor s ředitelkou zapojené školy ZŠ Načeradec. 
Skupina rovněž diskutovala o možnostech odbřemenění ředi-
telů. Jedná se o téma, které aktuálně rezonuje napříč organiza-
cemi zabývajícími se vzděláváním. O možnostech procesního 
řízení, základech delegování i roli ředitele budou mít členové 
možnost diskutovat s Miroslavem Hřebeckým, programovým 
ředitelem EDUin, na dalším setkání pracovní skupiny. ◆

Edusíť je systémovým projektem Národního pedagogického 
institutu ČR. Jejím cílem je sdružit odborníky ve vzdělávání 
napříč institucemi a všechny, kteří tyto odborníky potřebují 
pro rozvoj vzdělávání. Můžete se stát členem některé z tema-
tických skupin nebo se registrujte jako odborník. Podmínkou 
je mít zřízený osobní profil na LinkedIn.

Co Edusíť nabízí? 
•  Otevřenou síť odborníků zaměřených na metodickou pod-
poru v projektech šablon i lektorů pro vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků. 
•  Tematické skupiny, jejichž členy jsou odborníci a zájemci o 
dané téma, kteří zde diskutují a sdílí mezi sebou informace. ◆

Představujeme: 
Edusíť www.edusit.cz

https://www.edusit.cz/
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Inspirace z našeho regionu

ZŠ a MŠ Načeradec: Co přináší zapojení do 
projektu Pomáháme školám k úspěchu

Jaká byla cesta vaší školy do 
projektu Pomáháme školám k 
úspěchu?  

V roce 2016 paní učitelka Fišerová za-
slala žádost o zařazení naší školy do 
projektu. Školy jsou vybírány průběžně 
a dle potřebných kritérií. V daném ob-
dobí nebyly další školy přibírány. Až v 
roce 2020 nás Nadace oslovila, zda má 
naše škola stále zájem se do projektu 
zapojit jako připojená škola. Jsme tedy 
již 3 roky společně s dalšími 10 škola-
mi školou připojenou k základní škole 
Dobronín.

Jak konkrétně je základní škola do 
projektu zapojena?

V projektu probíhá spolupráce lídrů, 
tedy ředitelů/zástupců a pedagogů. 
Důvodem zapojení vedení školy do 
projektu je, aby změnu ve škole právě 
vedení podporovalo. Na počátku naší 
účasti v projektu jsme si definovali, 
čeho chceme v projektu docílit. Z naší 
školy jsem zapojena já jako ředitelka a 
dva pedagogové, kteří se mnou jezdí na 
společná setkání. Každý z nás tří poté 
ve škole předává nově získané informa-

ce a zážitky dalšímu učiteli. Reálně je 
tedy na projekt navázáno 6 lidí. Pravi-
delně se setkáváme na úrovni školního 
týmu i jednotlivé dvojice samostatně. 
Máme možnost účastnit se celé řady 
zajímavých aktivit.

O jaké aktivity se jedná?

Účastníme se společných vícedenních 
aktivit s dalšími partnerskými ško-
lami. Máme možnost se vzdělávat, a 
také si vyzkoušet být součástí výuky v 
roli žáků. Já jako učitelka matematiky 
mám možnost zažít výuku z druhé stra-

ny, což vnímám jako velmi cenné.
Máme pedagogického konzultan-

ta ze ZŠ Dobronín, který nám pomáhá 
hledat cesty ke změně. Já a mí další dva 
kolegové máme možnost navštěvovat 
další zapojené školy a účastnit se výu-
ky. Dále jezdím na pravidelná setkání 
leaderů zapojených škol, kde sdílíme 
problémy, nápady a vzájemně se pod-
porujeme.

Co pedagodům a celé škole účast 
na aktivitách přináší?

Projekt je zaměřen zejména na podporu 

ZŠ a MŠ v Načeradci je spíše malá venkovská škola, která v souladu se svým heslem „Malá škola s velkými mož-
nostmi“ pracuje na svém rozvoji. V minulých letech zde došlo k řadě větších finančních investic, a to zejména na 
odborné učebny díky čerpání evropských dotací (IROP). Škola dále plánuje zvelebit družinu, šatny a dovybavit 
některé z odborných učeben. Výjimečnost škole ovšem dává to, že je od roku 2020 součástí projektu Pomáháme 
školám k úspěchu, který zaštiťuje nadace The Kellner Family Foundation. Na průběh projektu a jeho přínos pro 
školu jsme se zeptali ředitelky školy Jany Beránkové.

Čtenářská gramotnost v praxi: Žáci ZŠ 
Načeradec v obecní knihovně při paso-
vání prvňáčků na čtenáře
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čtenářské gramotnosti. Realizujeme 
čtenářské dílny a pisatelství v rámci vý-
uky českého jazyka. Čtenářská gramot-
nost se prolíná i do dalších předmětů, 
které jsou odborné. Například hodinu 
fyziky můžeme vyhradit pro čtenářskou 
gramotnost, a v textu řešíme souvislos-
ti a postupně dospějeme ke konkrétní-
mu řešení. Dalším tématem je napří-
klad formativní hodnocení.

Myšlenka, aby se děti učily s radostí, 
může znít jako fráze. Naše zkušenost je 
taková, že pokud jsme implementovali 
nové způsoby výuky, děti se skutečně 
zapojovaly s nadšením a radostí. Na 

Inspirace z našeho regionu

naší škole skutečně dochází k přiroze-
né změně. Změny samozřejmě přichází 
postupně, po menších krocích, nenásil-
ně. Celý projekt má však jasný koncept, 
je vedený a odborně podporovaný.

Můžete říct, v čem tato změna spo-
čívá, jak se konkrétně projevuje?

Přes učitele, kteří jsou přímo zapojeni 
do projektu, dochází k přirozenému 
přenosu myšlenek na ostatní členy pe-
dagogického sboru. Dochází k postup-
né změně v přístupu k žákům a k větší-
mu pochopení dětí.

Učitelé spolupracují a připravují si 
společné hodiny, a to zcela dobrovol-
ně.  Jedná se o přirozenou podporu 
mezipředmětových vztahů, tedy tande-
mové výuky. Já jako ředitelka jsem pro 
kolegy v pedagogickém sboru partne-
rem.

Naplnila účast v projektu vaše oče-
kávání?

Z počátku jsme do projektu šli bez 
větších očekávání. Věděli jsme, že se s 
projektem nepojí administrativní zátěž 
a považovali jsme účast v něm za mož-
nost obohatit se o nové zkušenosti. To, 
že máme možnost být součástí projek-
tu, který vytváří bezpečné prostředí 
pro vzájemný kontakt mezi školami a 
postupně mění tu naši, považujeme za 
skvělé.

Jaké jsou další plány do budoucna?

Jako pedagogický sbor jsme si řekli, že 
máme vizi toho, co chceme mít ve stra-
tegickém plánu školy. Chceme si vytvo-
řit plán dalšího pedagogického rozvoje 
školy. Jako připojená škola budeme 
součástí projektu i v následujícím škol-
ním roce. Hlavním mottem projektu 
a zároveň i naším zůstává, aby se děti 
učily s radostí. Rádi bychom se také od 
školního roku 2024/2025 stali partner-
skou školou projektu. ◆

Pomáháme školám k úspěchu je projekt realizovaný pod záštitou nadace The Kellner Fa-
mily Foundation od roku 2009. Zaměřuje se především na rozvoj čtenářství a pisatelství 
žáků. Ovšem klíčovou roli k tomu, aby se zmíněné dovednosti u dětí zlepšovaly, zde hrají 
pedagogové. 

V projektu je aktuálně podporováno 112 škol v deseti lokalitách se zapojením více než 4000 pedagogů. Podpora je fi-
nanční, odborná i organizační. Každá z deseti lokalit má k dispozici odborný tým pedagogických konzultantů, kteří poskytují 
zapojeným školám potřebou podporu.

Pedagogové, kterým se v projektu dostává společného učení, se vzájemně podporují a rozvíjejí se v čtenářské gramot-
nosti a pisatelství. Učitelé spolupracují ve dvojicích, školních týmech v rámci školy i mezi školami. Navzájem se navštěvují ve 
výuce a společně hodiny reflektují. 

Možnost zapojení pro nové školy bude od roku 2024/2025. Konkrétní podoba další etapy bude vycházet z dosavadních 
zkušeností z projektu. Jednou ze škol - a jedinou z území MAS Blaník - aktuálně zapojených v projektu Pomáháme školám k 
úspěchu je ZŠ a MŠ Načeradec. O průběhu a přínosech projektu jsme si proto povídali s ředitelkou školy Janou Beránkovou.

Co je projekt Pomáháme školám k úspěchu?

Na samém počátku zapojení do projektu měli pedagogové představit, jaká by dle 
nich škola měla být. Své představy znázornili pomocí vlaku, který projíždí kolem 
potřeb žáků. Každý vagon byl vytvořen za jednoho zapojeného pedagoga. Symbo-
lická výhybka má vlak (školu) převést na kolej, kde se učení pro děti stane radostí. 
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Představení obce 
na území MAS Blaník

Obec ŠETĚJOVICE
Šetějovice jsou nejvýchodněji položenou obcí na území MAS Blaník, nejen na hranici kraje a okresu, ale i za-
sunuté v záhybu vodní nádrže Želivka tak, že cesta tam tvoří smyčku vracející se zpět. Se svými 65 obyvateli 
patří Šetějovice, jejichž součástí je malá osada Dolní Rápotice a zaniklá osada Žibřidovice, mezi ty nejmenší 
obce na území MAS. O starostování a životě v Šetějovicích jsme si povídali se starostou Milanem Jelínkem.

Jak dlouho jste starostou Šetějovic 
a jak dlouho zde žijete?

Právě začínám třetí volební období ve 
funkci starosty a před tím jsem byl ale-
spoň dvě období místostarostou, takže 
ve vedení obce jsem již dlouho. Jinak 
jsem rodilý Rápotičák neboli z Dolních 
Rápotic, které patří pod Šetějovice. 

Co je největší aktuální problém v 
obci? Co vás v poslední době nejvíc 
zaměstnávalo jako starostu?

Nejvíc nás v posledních letech potrápil 
kůrovec. Máme zhruba sto hektarů lesa 
a přišli jsme v podstatě o veškeré zá-

soby financí, které jsme měli v těch le-
sích uloženy. Obecní pokladna je tudíž 
prázdná a nemáme na investice. Kůrov-
ce tady bohužel nechal rozbujet stát, 
kterému patří lesy kolem Želivky. Lesy 
ČR totálně zaspaly, nechaly rozmnožit 
kůrovce v jejich čtyřicetiletém porostu 
a nám to pak sežralo sto až sto dvaceti 
leté lesy, které měly velkou hodnotu. 
Stát se dušoval, že dostaneme kom-
penzace, ale nakonec to bylo skoro za-
nedbatelné. První rok dával 600 Kč za 
kubík, ale to tady kůrovec teprve začí-
nal, druhý rok 400 Kč a třetí rok, když 
jsme to nejvíc potřebovali, už jen 200 
korun, což nás opravdu nezachránilo. 
Prostě jsme to odepsali a co jsme měli, 

to jsme zainvestovali do výsadby. 
Kdybychom se projeli po našich 

lesích, tak uvidíte upravené paseky, 
vysázeno, namazáno. Jakmile se ně-
kde objeví kůrovec, hned na něj jede-
me. Nějaké dotace jsou, na oplocenky, 
meliorační dřeviny a vyžínání pouze v 
oplocenkách, ale na smrk vám nikdo 
nic nedá a my ho musíme také sázet. 
A ta péče o nový porost trvá nějakých 
šest sedm let. Investice do těch desítek 
hektarů je prostě obrovská, někde bu-
deme muset v péči polevit, nebudeme 
třeba všude vyžínat. A nic než investice 
nás teď v lesích nečeká, ta návratnost 
přijde až za pár desítek let, pro další 
generaci. 

www.setejovice.cz

Dětí tu sice moc není, ale hřiště nad obecním úřadem je pěkné. Na horizontu vykácené lesy.Dětí tu sice moc není, ale hřiště nad obecním úřadem je pěkné. Na horizontu vykácené lesy.

https://www.setejovice.cz/
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A v jakém stavu máte lesní cesty po 
tak rozsáhlém kácení?

Samozřejmě se rozjezdily. Snažili jsme 
se je průběžně opravovat, aby se tam 
dalo stále jezdit, přispěly i státní lesy, 
které aspoň poslaly nějakou techniku, 
když je zároveň také rozjezdily, ale pe-
níze samozřejmě nedají. Takže cesty 
by potřebovaly ještě nějakou investici. 
Pak tu máme dva rybníky, které chce-
me rekonstruovat. Na jeden z nich 
máme už předschválenou dotaci, tak 
snad to vyjde, ale táhne se to už rok, ty 
fondy jsou hrozně pomalé. Kdyby tře-
ba zohlednili, že jsme tady u Želivky, a 
stát potřebuje ty lesy okolo nádrže, aby 
filtrovali tu stékající vodu, ale to vůbec 
nikoho nezajímá.

Dostáváte jako obec ležící přímo u 
vodní nádrže Želivka nějaké kom-
penzace od státu?

Co jsem se za těch osm let nachodil 
na různá setkání na téma Želivky, i do 
Kožlí, kam europoslanec Tomáš Zde-
chovský zval funkcionáře z minister-
stev a hejtmanství, nebo na jednání 
spolku Čistá Želivka, tak všichni sli-
bovali, ale nic se nestalo. Těm obcím 
tady se nevrací ani halíř, nic. I když se 

uskromňujeme, aby přes milion Čechů 
mělo pitnou vodu. Naposledy jsem byl 
na jednání o dotacích z ministerstva 
zemědělství a životního prostředí, kde 
říkali, že nám budou pomáhat bodově, 
že nás to lehce zvýhodní při hodnocení 
dotací, abychom je získali. To ale vůbec 

není ten přínos, který by se sem měl 
vracet za veškerá omezení. Když mám 
dobrý projekt, tak tu dotaci dostanu i 
bez těch pár bodů navíc, je to spíš vý-
směch. 

Jak vás v praxi omezuje přítom-
nost vodní nádrže?

Jsme tady jak v pohraničí. Nejen že 
jsme na konci Středočeského kraje, 
okresu a Vlašimska, ale jsme tady kvůli 
Želivce ve všem omezení. Do loňského 
roku tady nebyla možná ani žádná vý-
stavba. To se naštěstí trochu uvolnilo a 
my jsme zároveň změnili územní plán, 
aby mohli lidé něco vybudovat na svých 
pozemcích, kde to chtějí, kde na to če-
kají. Takže malinkaté uvolnění tu je. 
Ale jinak je Želivka pro místní obce spíš 
přítěž. My tu vodu nečerpáme, jsme jen 
káraný za to, jakou vodu tam posíláme. 
Nesmíte tam skoro ani jít, i když tam 
máte vlastní pozemky. Ty mínusy určitě 
převažují. Přínosem je hlavně to, že je 
tu klid. Na klid jsme si tu zvykli. Taky je 
tu spousta důchodců, máme tu věkový 
průměr 60+, mladí sem nejdou, protože 
je tu daleko za prací. 

Představení obce na území MAS

Vodní nádrž Želivka udala ráz místnímu životu: Je tu klid...Vodní nádrž Želivka udala ráz místnímu životu: Je tu klid...

Požární zbrojnice dobrovolných hasičůPožární zbrojnice dobrovolných hasičů
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Funguje ve vaší obci nějaký komu-
nitní nebo společenský život?

Jediný spolek, který tu máme, jsou ha-
siči, to jsme tu všichni muži. Dvakrát za 
rok pořádá obec setkání všech míst-
ních i rodáků, s hudbou a opékáním, 
na předvánočním setkání dostávají 
starousedlíci od obce dárečky. Každý 
čtvrtek dopoledne vozíme autem SDH 
na nákup do Dolních Kralovic seniory, 
teda hlavně ženy, a pomůžeme jim s 
těžšími nákupy. 

Máte nějaké plány nebo představy, 
jak to u vás trochu oživit?

Máme takovou vizi vytvořit zde pozná-
vací, naučnou cyklotrasu s infopanely 
o stávajících i zaniklých obcích. Pro 
cyklisty je to tu skvělé. Některé lesní 
cesty by bylo potřeba spravit, ale pro-
blém tady je z hlediska ochranných 
pásem, že samozřejmě nemůžeme 
posílat cyklisty tam, kde už je zákaz, 
byť tam je to nejhezčí. A na kopci tady 
nad Šetějovicemi by mohlo vzniknout 
odpočinkové místo s altánem nebo ta-
kovou menší rozhlednou, protože je tu 
nádherný výhled na celý kraj. Vzniklo 
by tak nějaké lákadlo, proč sem má 
ten cyklista zajet.

Na závěr naše obvyklá otázka: kdy-
by teď obec dostala volných 10 mi-
lionů do svého rozpočtu navíc, na 
co byste je použili?

V první řadě bychom nejspíš opravili 
střechu na obecním úřadě, ta už si to 
zaslouží. Zadruhé potřebujeme spo-
lufinancovat ty revitalizace rybníků a 
pak samozřejmě opravy cest. Dále v 
Rápoticích chceme postavit budovu 
technického zázemí, kde by byla jak 
setkávací místnost, tak garáž na obec-
ní techniku, abychom ji nemuseli stále 
převážet tam a zpátky. Projekt na to už 
máme, teď zbývají jen ty peníze. ◆

Představení obce na území MAS

Dotace pro obce: KOMUNÁLNÍ ENERGETIKA

Energetický management obcí - EFEKT 2/2023 1.12.2022 - 30.4.2023

Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu.
Max. výše dotace 500.000,- Kč, max.90% způsob.výdajů, ex ante.

www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-progra-
my/vyzvy/efekt-1-2022-zavedeni-sys-
temu-hospodareni-s-energii-v-podo-
be-energetickeho-managementu

Místní energetická koncepce - EFEKT 3/2023 1.12.2022 - 30.4.2023

Dotace na zpracování místní energetické koncepce, max. výše dotace 400-
500.000,- Kč, max.70-90% způsob.výdajů, podle typu žadatele, ex ante.

www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-pro-
gramy/vyzvy/efekt-3-2023-zpracova-
ni-mistni-energeticke-koncepce

Komunální FVE pro malé obce - SFŽP RES+ č. 3/2022 17.8.2022 - 15.3.2023

Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů 
na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání 
energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů 
na řízení spotřeby energie.

www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/mo-
dernizacni-fond/vyzvy/detail-vy-
zvy/?id=17

Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách - OPŽP č. 11 24.8.2022 - 31.5.2023

Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných bu-
dovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře. Možnost výměn 
zdrojů tepla a elektřiny, rekonstrukce soustav i instalace široké škály OZE. 

www.opzp.cz/dotace/11-vyzva/

https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-1-2022-zavedeni-systemu-hospodareni-s-energii-v-podobe-energetickeho-managementu
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-1-2022-zavedeni-systemu-hospodareni-s-energii-v-podobe-energetickeho-managementu
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-1-2022-zavedeni-systemu-hospodareni-s-energii-v-podobe-energetickeho-managementu
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-1-2022-zavedeni-systemu-hospodareni-s-energii-v-podobe-energetickeho-managementu
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-3-2023-zpracovani-mistni-energeticke-koncepce
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-3-2023-zpracovani-mistni-energeticke-koncepce
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-3-2023-zpracovani-mistni-energeticke-koncepce
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=17
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=17
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=17
https://opzp.cz/dotace/11-vyzva/
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Kancelář MAS Blaník

Adresa: Palackého náměstí 65, 258 01 Vlašim
Konzultační hodiny: úterý a čtvrtek od 8:30 do 12:30 hod.
Po dohodě lze domluvit i jiný termín.

Mgr. Jitka Fialová, předsedkyně MAS Blaník, animační pracovník OP VVV
tel. 737 505 605, e-mail: info@masblanik.cz

Mgr. Tomáš Kramár, vedoucí zaměstnanec SCLLD MAS Blaník
tel. 703 355 807, e-mail: kancelar@masblanik.cz

Mgr. Hana Bohatová, expert PRV
tel.: 722 901 927, e-mail: hana.bohatova@masblanik.cz

Mgr. Anna Dufková, koordinátorka MAP
tel.: 603 462 529, e-mail: anna.dufkova@masblanik.cz

Bc. Monika Hlaváčková, expert IROP, dotační poradenství, MAP III
tel.: 735 046 027, e-mail: monika.hlavackova@masblanik.cz

Vydává MAS Blaník, z. s. Adresa: Palackého nám. 65, Vlašim 258 01, www.masblanik.cz. Redakce Newsletteru: Tomáš Kramár, kancelář MAS 
Blaník, e-mail: kancelar@masblanik.cz, tel. 703 355 807. 
MAS Blaník je sdružení zástupců veřejného (obce, mikroregiony), soukromého (fyzické osoby, podnikatelské subjekty) a neziskového 
sektoru, které připravuje a ukutečňuje strategii rozvoje území obcí okolo bájné hory Blaník.
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Zastavte se u nás 
probrat svůj 
projektový záměr



DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

KONZULTACE 
PROJEKTOVÉHO 

ZÁMĚRU

ZPRACOVÁNÍ 
A PODÁNÍ 

ŽÁDOSTI O DOTACI

ADMINISTRACE
PROJEKTU

Konzultace 
projektového záměru,
výběr a seznámení 
s podmínkami 
konkrétního 
dotačního titulu, 
konzultace obsahu 
žádosti o dotaci vč. 
dokládaných příloh.

Konzultaci předchází telefonní
nebo e-mailová komunikace 
s klientem, na jejímž základě 
budou připraveny podklady 
pro  konzultaci. Na základě kon-
zultace bude klientovi zasláno 
shrnutí a nabídka služeb včetně 
konkrétní cenové nabídky sta-
novenné dle rozsahu služeb.

Zpracování žádosti 
o dotaci, konzultace 
příloh, konzultace 
s poskytovatelem 
dotace, podání žádosti 
o dotaci vč. příloh 
zpracovaných klientem 
a další následné kroky 
související s projektem.

Zpracování a podání 
žádosti o změnu, žádos-
ti o platbu, závěrečné 
zprávy, monitorova-
cích zpráv vč. doplnění 
případných nedostatků, 
konzultace s poskyto-
vatelem dotace, kon-
zultace v rámci plnění 
udržitelnosti a povinné 
publicity.

Podmínkou zpracování žádosti 
je doložení  všech podkladů ne-
zbytných k vypracování žádosti 
a zároveň dodání všech doku-
mentů stanovených pravidly 
dotačního titulu. MAS přijímá 
klienty ke zpracování žádosti 
o dotaci dle aktuální možné 
kapacity.

Služby jsou poskytovány prů-
běžně v rámci celé realizace 
projektu. Rozsah služeb je 
individuální dle potřeb daného 
projektu a náročnosti zpracová-
ní dokumentace. 

Konzultace týkající se výzev administrovaných MAS Blaník v operačních programech IROP, PRV, OP ŽP a OP TAK 
poskytujeme vždy zdarma.

CENA: 
• člen MAS Blaník zdrama*
• nečlen 500 Kč / balíček 
V případě mimořádného rozsahu 
konzultace + 500 Kč/hod.

CENA: 
• krajské dotace od 5 000 Kč
• národní dotace od 10 000 Kč
Nižší administrativní náročnost  
žádosti může být v ceně zohledněna.

CENA: 
• balíček  10 hod.  4 000 Kč
• hodinová sazba 500 Kč
Počet balíčků na projekt není 
omezen.

kontakt: Monika Hlaváčková | mob.: 735 046 027 
email: monika.hlavackova@masblanik.cz  
www.masblanik.cz

* Za člena MAS Blaník je zde považována také každá obec, která uhradila příspěvek na provoz MAS Blaník 
na roky 2021–23 stanovený dle počtu obyvatel.


