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Vážení,
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dovolujeme si Vám popřát hezké jarní dny a přinést
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Strategie MAS podána
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Místní akční skupina Podbrdsko se měsíc po měsíci
přibližuje k zásadnímu milníku své existence –
k rozhodnutí o schválení naší strategie. Věříme, že
budeme úspěšní a již brzy přineseme do našeho
regionu finance na zvelebení našeho kraje.
Informace o aktuálním dění v Místní akční skupině
naleznete na dalších stránkách občasníku a
samozřejmě na www.maspodbrdsko.cz …
S úctou,
Ing. Gabriela Jeníčková
ředitelka kanceláře MAS
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VALNÁ HROMADA MAS 12. 1. 2016
Valná hromada MAS Podbrdsko, z.s. se uskutečnila 12. 1. 2016 ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem. V
programu zasedání bylo mimo jiné zhodnocení činnosti MAS Podbrdsko v roce 2015, včetně schválení výroční zprávy za
rok 2015, a také se plánovala činnost MAS na rok 2016.
Hlavním bodem programu bylo odsouhlasení finální verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Podbrdsko (SCLLD). Členům MAS byly představeny jednotlivé části strategie, především nastavené plány pro financování
projektů na území MAS a typy projektů, které budou moci být podpořeny z Operačního programu zaměstnanost (OPZ),
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a z Programu rozvoje venkova (PRV) v letech 2017-2023.
Strategie MAS byla Valnou hromadou schválena a následně byla předložena na Ministerstvo pro místní rozvoj ke
schválení.

Při valné hromadě se sešlo
31 ze 49 členů MAS.

STRATEGIE MAS PODBRDSKO
Probíhající programové období EU začalo v roce 2014, avšak příprava a schvalování jednotlivých operačních programů je
natolik zdlouhavá, že doposud mnohé z nich nebyly fakticky spuštěny. Můžeme tak být rádi, že systém umožňuje
realizaci projektů a čerpání dotací podle pravidla „n+3“, takže i když programové období formálně skončí v roce 2020,
definitivní „konečná“ nastane ke konci roku 2023. S jeho přípravou bylo započato již během minulého období 20072013. Evropská komise zveřejnila dne 6. 10. 2011 balíček šesti nových nařízení, jejichž finální verze byla schválena 17. 12.
2013. V programovém období 2014-2020 tvoří legislativní základ pro podporu z Evropských strukturálních a investičních
fondů. Soubor těchto nařízení má zajistit jednotná pravidla v rámci celé Evropské unie (EU) i zlepšení koordinace mezi
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jednotlivými fondy, potažmo i programy na národní úrovni. Záměrem EU je, aby tyto fondy maximálním možným
způsobem přispěly k naplňování strategie EU 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, což
je dlouhodobá vize rozvoje EU. Pro lepší využití těchto fondů ve prospěch strategie EU 2020 zpracoval každý stát
Dohodu o partnerství, kterou posoudila a schválila Evropská komise. K jejímu naplňování přispějí jednotlivé programy. V
těchto dokumentech je určeno i rozdělení přidělených finančních prostředků mezi podporované oblasti. Usnesením
vlády ČR č. 867 ze dne 28. 11. 2012 byly pro programové období 2014-2020 schváleny tyto národní operační programy:
1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí (OP Z);
4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj (IROP);
7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství (PRV).
Národní programy musely projít schvalováním na úrovni EU, ke kterému došlo až v první polovině loňského roku.
Například pro MAS zásadní finální znění základního programového dokumentu Programu rozvoje venkova ČR na období
2014-2020 bylo Evropskou komisí schváleno až 26. 5. 2015. Teprve po schválení programů mohly být připravovány další
jim podřízené metodiky.
Naše MAS od „restartu“ na jaře 2013 již tři roky usilovně pracuje na tom, aby bylo území MAS Podbrdsko podpořeno
z operačních programů ČR. Ve Strategii MAS je stanoveno, že MAS Podbrdsko bude čerpat z operačních programů IROP,
PRV a OP Z. Tomu, aby se naše MAS stala prostřednictvím své strategie „územním distributorem“ prostředků z těchto
programů, předchází několik administrativních procesů. Prvním z nich je získání standardizace MAS. Všechny MAS v ČR
musí splňovat nastavené standardy - tato povinnost vychází z evropských předpisů a má garantovat, že vnitřní procesy a
postupy v místních akčních skupinách budou probíhat transparentně. MAS Podbrdsko získala Osvědčení o standardizaci
2. 12. 2015.
Získání Osvědčení o standardizaci je také nutné k podání strategie MAS ke schválení na Ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR). Finální verze strategie MAS Podbrdsko byla schválena 12. 1. 2016 na zasedání valné hromady MAS v Rožmitále
pod Třemšínem a po zapracování drobných úprav byla 29. 1. 2016 odeslána k posouzení na MMR. Členové MAS a
starostové všech obcí na území MAS obdrželi 2. 2. 2016 informaci o podání Strategie. Starostové byli současně požádáni
o předání informace o podání strategie zastupitelstvům. Celý schvalovací proces by měl trvat cca šest měsíců. Na
hodnocení ze strany MMR je dle nastavených pravidel 30 pracovních dnů. Průběžné hodnocení strategie obdržela naše
MAS 23. 3. 2016. Vypořádání připomínek proběhlo v platném termínu deseti pracovních dnů a doplněná strategie byla
odeslána 6. 4. 2016. Nyní budeme čekat na další hodnocení.
Strategie MAS byla představena v minulých vydáních občasníků PODBRDSKO již mnohokrát. Veškeré podrobnosti o ní
jsou uvedeny na webových stránkách MAS – www.maspodbrdsko.cz. Jednou z nejdůležitějších částí strategie jsou tzv.
programové rámce. Programové rámce vyjadřují propojení potřeb území MAS Podbrdsko s tím, co umožňují podporovat
jednotlivé operační programy IROP, PRV a OP Z. Nastavení programových rámců najdete na dalších stránkách tohoto
občasníku.
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Po schválení strategie bude podána žádost o financování MAS na MMR. Rok 2016 tudíž bohužel bude dalším rokem
čekání. Toto dlouhé tříleté čekání se nám však přibližuje k cíli a věříme, že brzy budeme moci ve výzvách MAS vybrat a
podpořit vaše projekty! Zaměření projektů, které budeme moci podpořit, znázorňují tabulky s programovými rámci.
V příštím čísle občasníku PODBRDSKO uveřejníme další podrobnosti o vývoji situace kolem čerpání z operačních
programů a výzvách MAS.
Těšíme se na další spolupráci!!

Programové rámce IROP (Integrovaný regionální operační program)
Název opatření
Vazba na cíle SCLLD

Vazba na specifický cíl
IROP
Cíl opatření

Možná témata projektů

Možní příjemci dotace
Minimální a maximální
hranice celkových
způsobilých výdajů

C. 1. 1 Zlepšení stavu a funkční rozvoj místních komunikací včetně doprovodné
infrastruktury a jejich údržba
Strategický cíl C. Rozvinutá infrastruktura
Specifický cíl C. 1 Kvalitní dopravní infrastruktura na území MAS Podbrdsko, dostatečná
dopravní obslužnost území
Specifický cíl 1. 2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Cílem opatření je využít bezmotorovou dopravu k funkční a bezpečné přepravě
obyvatel v rámci samotných obcí a též umožnit propojení a navázání bodů zájmu
obyvatel.
Vybudování a modernizace cyklostezek umožňující přepravu obyvatel v rámci obce,
propojení obcí a navázání na další způsob přepravy včetně doprovodné infrastruktury.
Vybudování a modernizace cyklotras umožňující funkční a bezpečnou přepravu
obyvatel. Včetně doprovodné infrastruktury.
Eliminace rizikových oblastí bezpečnosti chodců se zaměřením na funkční přístup
k prvkům dopravní infrastruktury.
Obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané obcemi;
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve své výzvě.

Název opatření

A. 1. 1. Stabilizace sítě a vybavenost školských zařízení na území MAS Podbrdsko

Vazba na cíle SCLLD

Strategický cíl A. Kvalitní podmínky pro život obyvatel v území
Specifický cíl A. 1 Zajištěná dostatečná kapacita zařízení občanské vybavenosti a služeb
na území MAS Podbrdsko
Specifický cíl 2. 4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení

Vazba na specifický cíl
IROP
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Cíl opatření

Možná témata projektů

Možní příjemci dotace

Minimální a maximální
hranice celkových
způsobilých výdajů

Název opatření
Vazba na cíle SCLLD

Vazba na specifický cíl
IROP
Cíl opatření

Možná témata projektů

Možní příjemci dotace

Minimální a maximální
hranice celkových
způsobilých výdajů

Cílem opatření je stabilizovat a rozvíjet kvalitativně oblast předškolního a základního
vzdělávání s doplněným zájmovým a neformálním vzděláváním.
Opatření se zaměřuje jednak na zkvalitnění a modernizaci vybavení, které umožní
soulad s aktuálními trendy ve výuce a vzdělávání a také na přizpůsobení prostor pro
realizaci vzdělávání.
Pořízení vybavení mateřských škol.
Rekonstrukce, stavební úpravy, modernizace a pořízení vybavení učeben základních
škol v klíčových kompetencích. Rozvoj konektivity školských zařízení.
Pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a
neformálního vzdělávání.
Zařízení péče o děti do tří let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního
a středního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, obce,
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace
MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve své výzvě.

A. 1. 2 Rozvoj a dostupnost sociálních a zdravotnických služeb na území MAS Podbrdsko
(pozn. podopatření A. 1.2.1)
Strategický cíl A. Kvalitní podmínky pro život obyvatel v území
Specifický cíl A. 1 Zajištěná dostatečná kapacita zařízení občanské vybavenosti a služeb
na území MAS Podbrdsko
Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Opatření se zaměřuje na rozvoj sociálních služeb, které jsou v území nedostatečně
dostupné a potřebné. Jedná se především o rozvoj terénních případně ambulantních
služeb. Opatření dále řeší oblast komunitní práce s cílovými skupinami, které jsou
ohrožené sociálním vyloučením nebo již se v této situaci nacházejí. V rámci opatření se
též předpokládá podpora specializovaných služeb, které jsou identifikovány jako
nedostatečné, například azylové a sociální bydlení.
Výstavba, zřizování, rekonstrukce a vybavení pro podporu deinstitucionalizace sociálních
služeb.
Výstavba, zřizování, rekonstrukce a vybavení pro podporu infrastruktury sociálních
služeb umožňující její dostupnost a rozvoj.
Výstavba, stavební úpravy, pořízení vybavení pro rozvoj infrastruktury komunitních
center.
Nestátní neziskové organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace
organizačních složek státu; organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce; organizace
zřizované nebo zakládané obcemi; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo
zakládané dobrovolnými svazky obcí; církve; církevní organizace
MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve své výzvě.
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Programové rámce OPZ (Operační program zaměstnanost)
Název opatření
Vazba na cíle SCLLD

Vazba na specifický cíl OPZ
Cíl opatření

Popis provázanosti
opatření

Priorizace navrhovaných
opatření
Časový harmonogram
realizace opatření ve vazbě
na finanční plán
Možná témata projektů

Možní příjemci dotace

A. 1. 2 Rozvoj a dostupnost sociálních a zdravotnických služeb na území MAS
Podbrdsko (pozn. podopatření A. 1.2.2)
Strategický cíl A. Kvalitní podmínky pro život obyvatel v území
Specifický cíl A. 1 Zajištěná dostatečná kapacita zařízení občanské vybavenosti a služeb
na území MAS Podbrdsko
Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.
Opatření se zaměřuje na rozvoj sociálních služeb, které jsou v území nedostatečně
dostupné a potřebné. Jedná se především o rozvoj terénních případně ambulantních
služeb. Opatření dále řeší oblast komunitní práce s cílovými skupinami, které jsou
ohrožené sociálním vyloučením nebo již se v této situaci nacházejí.
Opatření je provázáno prostřednictvím SCLLD na opatření komplexně řešící strategický
cíl A. Kvalitní podmínky pro život obyvatel v území.
Provázanost je patrná s navrženým financováním z IROP SC 2.1 Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.
Vysoká
2017 - 2023

Projekty na podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků
sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. Projekty na podporu
rozvoje sociálních služeb. Projekty místních samospráv v oblasti sociální práce.
Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách; Nestátní neziskové organizace; Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích;
Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti; Dobrovolné svazky obcí;
Vzdělávací a poradenské instituce; Školy a školská zařízení; Obchodní korporace
(veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením
omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové
sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost); OSVČ.

Název opatření

B. 1. 5 Podpora zaměstnanosti produktivního obyvatelstva

Vazba na cíle SCLLD

Strategický cíl B. Příznivé podmínky pro podnikání/ekonomický rozvoj.
Specifický cíl B. 1 Kvalitní podnikatelské prostředí s připravenými plochami pro
podnikání.
Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.
Opatření směřuje do podpory zvýšení uplatitelnosti osob na trhu práce se zaměřením
na cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaní, osoby ve věku 50 let a více, OZP, aj., kteří
v rámci své životní situace jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo se již v této situaci
nacházejí. Opatření je mimo jiné také směřováno do oblasti prorodinné, která umožní
především rodičům skloubit pracovní a rodinný život.

Vazba na specifický cíl OPZ
Cíl opatření
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Popis provázanosti
opatření
Priorizace navrhovaných
opatření
Časový harmonogram
realizace opatření ve vazbě
na finanční plán
Možná témata projektů

Možní příjemci dotace

Opatření je provázáno prostřednictvím SCLLD na opatření komplexně řešící strategický
cíl B. Příznivé podmínky pro podnikání/ekonomický rozvoj. Provázanost na jiný operační
program – neutrální.
Vysoká
2017 - 2023

Projekty zaměřené na rekvalifikace a profesní vzdělávání. Projekty podporující aktivity
před zahájením podnikatelské činnosti. Projekty na podporu prostupného
zaměstnávání.
Dětské kluby, příměstské tábory, podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost.
Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách; Nestátní neziskové organizace; Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích;
Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti; Dobrovolné svazky obcí;
Vzdělávací a poradenské instituce; Školy a školská zařízení; Obchodní korporace
(veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením
omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové
sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost); OSVČ.

Programové rámce PRV (Program rozvoje venkova)
Identifikace Fiche
Název Fiche
Vazba na článek nařízení
PRV
Stručný popis Fiche
Vazba na cíle SCLLD
Oblasti podpory

Definice příjemce dotace

A. 3. 1 Podpora sportovních, kulturních a společenských akcí
44. Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
Projekt/y, které vykazují přidanou hodnotu spoluprací především mezi MAS a zároveň
je tato spolupráce opodstatněna realizací, která by jinak v území nebyla možná.
Strategický cíl A. Kvalitní podmínky pro život obyvatel v území
Specifický cíl A. 3 Podpora realizace volnočasových aktivit
Témata projektů spadající pod tuto fichi se orientují především do oblasti měkkých
projektů, které se zaměřují na konání a podporu konání či pořádání konferencí,
workshopů, vzdělávacích aktivit, projektů dobré praxe, festivalů, podpory akcí na
úrovni spolkového života, networkingu. Veškeré aktivity budou doplněny propagačními
a informačními aktivitami.
pouze MAS
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Identifikace Fiche
Název Fiche
Vazba na článek nařízení
PRV
Stručný popis Fiche

B.1.3: Podpora rozvoje stávajících podniků a podnikatelských aktivit
17.1.a. Investice do zemědělských podniků

Definice příjemce dotace

Podpora projektů zahrnující hmotné i nehmotné investice v živočišné a rostlinné
výrobě.
Strategický cíl B. Příznivé podmínky pro podnikání/ekonomický rozvoj.
Specifický cíl B. 1 Kvalitní podnikatelské prostředí s připravenými plochami pro
podnikání.
Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do
zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou
produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro
zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v
zemědělském podniku.
Zemědělský podnikatel

Identifikace Fiche
Název Fiche

B.1.2: Podpora šetrných forem zemědělského využívání krajiny, služeb a obchodu

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Vazba na článek nařízení
PRV
Stručný popis Fiche
Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Definice příjemce dotace

17.1.b. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Podpora projektů zahrnující hmotné i nehmotné investice, které se týkají zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.
Strategický cíl B. Příznivé podmínky pro podnikání/ekonomický rozvoj.
Specifický cíl B. 1 Kvalitní podnikatelské prostředí s připravenými plochami pro
podnikání.
hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a
jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov
včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro
zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně
technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se
skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při
zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality
produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na
trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve
zpracovatelském provozu.
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve
zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I
Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
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Identifikace Fiche
Název Fiche
Vazba na článek nařízení
PRV
Stručný popis Fiche
Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Definice příjemce dotace

Identifikace Fiche
Název Fiche
Vazba na článek nařízení
PRV
Stručný popis Fiche
Vazba na cíle SCLLD
Oblasti podpory

Definice příjemce dotace

B.1.4: Rozvoj MSP ve venkovském regionu MAS Podbrdsko
19.1.b. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Podpora projektů zahrnující investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.
Strategický cíl B. Příznivé podmínky pro podnikání/ekonomický rozvoj.
Specifický cíl B. 1 Kvalitní podnikatelské prostředí s připravenými plochami pro
podnikání.
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností. Konkretizace
činností bude stanovena výzvou MAS.
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny
v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v
příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I
Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu
produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU.
Činnosti sportovní, zábavní, rekreační a stravování a pohostinství mohou být
realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských
oblastech, jakož i zemědělci

E.1.3: Péče o krajinu
25. Neproduktivní investice v lesích
Projekty zaměřené na posílení environmentálních a společenských funkce lesa
podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů.
Strategický cíl E. Kvalitní životní prostředí
Specifický cíl E. 1 Zdravé životní prostředí, udržovaná krajina a veřejná zeleň
Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení,
výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků,
výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k
usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků,
informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např.
zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky,
lávky, zábradlí, stupně.
Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura
2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Od začátku září 2015 začala MAS Podbrdsko pracovat na přípravě nového projektu, který je financovaný z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) s názvem Místní
akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) ORP Příbram. MAP bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a
žáků do 15. let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání a zájmového neformálního
vzdělávání. V první fázi projektu je nutno vytvořit akční plán. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a
základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné
informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.
Výzva MAP na předkládání žádostí o podporu do OP VVV byla vyhlášena 8. 9. 2015. Žadatelem v této výzvě je město
Příbram. MAS Podbrdsko a Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram (DSO) jsou partnery projektu. MAP bude realizován na
celém území ORP Příbram s výjimkou obcí kolem Kamýku nad Vltavou, které se spádovostí škol přiřadily do ORP
Sedlčany. Město Příbram společně s MAS Podbrdsko a DSO předložili žádost o podporu 24. 11. 2015. Žádost byla MŠMT
schválena 16. 3. 2016. Začátek projektu bylo nutno z technických důvodů posunout na květen 2016. Projekt bude
realizován 18 měsíců, tedy do konce října 2017.

Seminář k problematice rozvoje vzdělávání

Dne 16. 3. 2016 proběhl v Příbrami seminář, který byl určen všem ředitelům a zřizovatelům škol na území ORP Příbram,
kteří se zapojili na podzim 2015 do MAPu, tedy do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Dále byli pozváni
starostové obcí, kteří sice nezřizují ve své obci školu, ale děti z těchto obcí navštěvují školy v okolí a tudíž i jich se týkalo
toto setkání. Bylo uspořádáno setkání, především abychom se všichni vzájemně poznali a abychom sdělili všem
přítomným novinky o projektu MAP. Přítomným byly sděleny dostupné informace k Místním akčním plánům rozvoje
vzdělávání na území ORP Příbram, zároveň také k šablonám pro školy, resp. k animacím škol a školských zařízení, které
mají za povinnost Místní akční skupiny. V druhé polovině semináře proběhla prezentace DSO ORP Příbram.
Prezentace ze semináře a podrobnosti k projektu MAP
http://www.maspodbrdsko.cz/spolek/mistni-akcni-plany-map/.

naleznete

na

webových

stránkách

MAS
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Seminář 16.3.2016

ANIMACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
ŠABLONY PRO ŠKOLY
V dubnu, max. v květnu, 2016 bude vyhlášena výzva z OP VVV č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ A ZŠ I. V této souvislosti má dojít k navázání spolupráce škol a Místních
akčních skupin. Tzv. animace škol a školských zařízení jsou jednou z povinných činností MAS. MAS osloví všechny školy
na území MAS, neboť školy musí vědět, že mají možnost s MAS spolupracovat a konzultovat své projekty. Animace
proběhnou ve třech hlavních vlnách - v 1. vlně stačí, že je škola zapojená do MAPu, v dalších vlnách už budou MAPy
zpracovány a budou zmapovány potřeby jednotlivých ORP. Výzvy se budou opakovat v roce 2018 a 2020.
MAS absolvovaly na konci března školení k šablonám - po vyhlášení výzvy na šablony MAS zkontaktuje školy v území
s nabídkou spolupráce.
POMOC ŠKOLÁM OD MAS:
• Metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon
• Školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ
• Konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě
• Metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do
monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
• Metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu
• Metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o
realizaci projektu
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VALNÁ HROMADA NÁRODNÍ SÍTĚ MAS ČR
Místní akční skupiny musí být aktivnější v podávání žádostí o podporu realizace strategií regionů
Místní akční skupiny by měly být aktivnější v podávání žádostí o podporu realizace Strategií komunitně vedeného
místního rozvoje, na jejichž základě „přitečou“ do regionů finanční prostředky z fondů Evropské unie. Na valné hromadě
Národní sítě Místních akčních skupin ČR (NS MAS - www.nsmascr.cz), která se uskutečnila 17. března v Havlíčkově
Brodě, to řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Počet podaných žádostí je podle něj velice malý vzhledem k
úloze a poslání MAS, které jsou důležitým garantem rozvoje venkova. Náměstek ministryně Zdeněk Semerád z
ministerstva pro místní rozvoj informoval, že první výzvy k předkládání žádostí o dotace z evropských programů v rámci
komunitně vedeného místního rozvoje budou moci MAS vyhlásit v druhé polovině letošního roku.
Valná hromada schválila hospodaření NS MAS v roce 2015. „Finanční rezervy nám umožňují realizovat projekty, které
podpoří aktivitu MAS v krajích,“ řekl předseda NS MAS Václav Pošmurný. Právě díky aktivitě svých členů má podle něj NS
MAS zastoupení ve všech důležitých řídících orgánech, které podporují rozvoj venkova a komunitně vedený místní
rozvoj. Letošní rozpočet NS MAS počítá s
celkovými příjmy 7,8 milionu Kč a
celkovými výdaji 6,7 milionu Kč. Valná
hromada schválila příspěvky na letošní
rok ve výši 10 000 Kč pro všechny členské
MAS. Po odstoupení MAS Pomalší z
Kontrolní komise bylo rozhodnuto snížit
počet členů této komise z deseti na
devět. Účastníci jednání také potvrdili
změny ve Výboru NS MAS - novým
členem za jihočeské MAS se stala Místní
akční skupina Třeboňsko o.p.s.
NS MAS byla jako občanské sdružení
založena začátkem dubna 2007, vznikla
ale už v listopadu roku 2005 jako
neformální seskupení místních akčních
skupin pod názvem Národní síť rozvoje
venkova. Jejím cílem je především
podporovat činnost MAS, rozvíjet jejich
vzájemnou
spolupráci
a
přenos
zkušeností. Činnost NS MAS řídí
třináctičlenný Výbor, jehož členy jsou
volení zástupci MAS z jednotlivých krajů.
NS MAS je partnerem pro spolupráci s
dalšími institucemi, jejichž činnost se
dotýká rozvoje venkova. V současné době
má 169 členů.
Zdroj: Tisková zpráva NS MAS ČR
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SEMINÁŘE
Pracovníci MAS se zúčastňují seminářů k Operačním programům a setkávání s ostatními MAS. Přehled akcí, kterých se
MAS zúčastnila v prvním čtvrtletí roku 2016:
4. 2. 2016 Praha, Přírodovědecká fakulta UK
seminář Venkov 2016
9. 2. 2016 Praha, Evropský dům
seminář Výzvy IROP
10. 2. 2016 Příbram
setkání s hejtmanem Středočeského kraje
11. 2. 2016 Plzeň
seminář Odpovědné zadávání veřejných zakázek
Seminář Možnosti čerpání dotací v rámci IROP v programovém
období 2014-2020 a další přehled aktivit, představil Mgr. Jan
Veselský, odborný rada - specialista pro absorpční kapacitu
oddělení pro Středočeský kraj, Centrum pro regionální rozvoj
25. 2. 2016 Příbram
České republiky
26. 2. 2016 Černošice
Valná hromada KS MAS, hostitelé MAS Karlštejnsko
neformální setkání k problematice Místních akčních plánů
29. 2. 2016 Říčany
rozvoje vzdělávání ve Středočeském kraji
17. 3. 2016 Havlíčkův Brod
seminář IROP SC 4.2
17. 3. 2016 Havlíčkův Brod
Valná hromada NS MAS ČR
24. 3. 2016 Praha
Seminář animace škol a šablony pro školy
Prezentace ze seminářů, články aj. podrobnosti je možné najít na www.maspodbrdsko.cz.

PODBRDSKÝ FARMÁŘSKÝ A ŘEMESLNÝ TRH 2016
Místní akční skupina Podbrdsko bude za podpory Celostátní sítě pro zemědělství a venkov a ve spolupráci s Podbrdským
muzeem v Rožmitále pořádat v sobotu 24. 9. 2016 Podbrdský farmářský a řemeslný trh. Trh se uskuteční na nádvoří
Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem a v přilehlé části náměstí. Součástí akce budou nejen dílničky pro děti i
dospělé, ale také ochutnávka a prodej poctivých domácích potravin, ochutnávka vítězných potravin v soutěži
Středočeská Regionální potravina 2016 aj.

Zveme lidové řemeslníky, farmáře a výrobce domácích potravin
z území Místní akční skupiny Podbrdsko
(tedy z Hvožďanska, Rožmitálska, Březnicka a Milínska) a z okolí,
přihlaste se do konce května 2016 k prezentaci své práce a výrobků.

PODBRDSKÝ FARMÁŘSKÝ A ŘEMESLNÝ TRH se koná 24. 9. 2016!!
Maximální množství řemeslníků a prodejců je 30, proto přihlášení neodkládejte.
Uvítáme možnost ukázky lidových řemesel a také, aby si návštěvníci mohli řemeslo vyzkoušet,
případně ochutnávky domácích potravin.
V roce 2015 se trh dle ohlasů návštěvníků mimořádně povedl. Udělejme jej společně krásný i letos!!
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SPUŠTĚN NOVÝ RÁDCE NA CESTĚ PODBRDSKEM
www.podbrdskeinfo.cz

V průběhu prosince 2015 byly spuštěny nové internetové stránky www.podbrdskeinfo.cz. Nedostatečná informovanost
o ucelené nabídce pro turisty i obyvatele Podbrdska vedla k vytvoření internetových stránek, které vyrobila firma Galileo
Corporation s.r.o. na zakázku pro MAS Podbrdsko, z.s. Místní akční skupina Podbrdsko, resp. kancelář MAS, se stará o
naplnění internetových stránek, kde jsou umístěny také interaktivní mapy. Tvorba webu byla financována z dotace
Středočeského kraje v rámci tematického zadání Podpora hejtmana v roce 2015. Oficiální rádce na cestě Podbrdskem
www.podbrdskeinfo.cz by měl pomoci zviditelnit celé území Místní akční skupiny Podbrdsko, tzn. Rožmitálsko, Březnicko
a Milínsko a jeho nejbližší okolí, a pomoci najít mnoho informací pro turisty (i obyvatele) - tedy zajímavá místa regionu,
přírodní památky, ubytování, restaurace, služby, firmy, sportovní vyžití, apod.
Tento web se již z části podařilo zaplnit dostupnými informacemi, nicméně mnoho informací pro turisty (i obyvatele) se
na internetu najít nedá, nebo velmi obtížně. Dovolujeme si vás tedy požádat o pomoc. Prosíme, podívejte se na naše
nové stránky, řekněte (napište), co vám na nich chybí nebo zda informace nyní zveřejněné jsou ještě aktuální. Uvítáme
nápady na zlepšení, nebráníme se přidání dalších položek do menu. Rádi bychom, abyste nám zasílali např. informace o
významných osobnostech, které žily ve vaší obci, chybí nám popis spousty církevních památek, přírodních zajímavostí,
turistických více či méně náročných tras, apod. Dále bychom uvítali informace o firmách, které provozují své podnikání
na území Podbrdska, nebo informace o lidech, kteří u vás v obci provozují služby či řemeslo.
Informace, u kterých je i sídlo (nějaké konkrétní místo) prosím zasílejte i s adresou, abychom je mohli zanést do
interaktivní mapy. Všechny tyto informace uveřejníme ZDARMA, nicméně na těchto stránkách je i prostor pro placenou
reklamu na hlavní stránce webu. Podmínky s cenami naleznete v sekci „reklama na webu“.
Další informace, které bychom rádi na náš nový web dávali, jsou pozvánky na kulturní a jiné akce - rádi je zveřejníme
ZDARMA na hlavní stránce.
Pro tento web byla zřízena nová emailová adresa info@podbrdskeinfo.cz - prosíme, zasílejte informace na tento email.
Mnohokrát děkujeme za spolupráci na tvorbě webu a dovolujeme si Vás požádat, šiřte tuto zprávu dále do území Místní
akční skupiny Podbrdsko a zároveň za její hranice. Rádi bychom na webu www.podbrdskeinfo.cz měli co nejvíce
informací. Děkujeme.
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PŘEDSTAVENÍ ČLENA MAS PODBRDSKO
Základní škola a mateřská škola Chraštice
Motto: „Jsme sice malí, ale šikovní…“
ŠKOLA JINAK:
PRO RODIČE, kteří chtějí, aby se jejich děti těšily do školy.
PRO UČITELE, kteří chtějí účinněji pracovat s dětmi.
PRO DĚTI, které budou vyrůstat jako vzdělaní Evropané.

•
•
•

V naší menší vesnické škole nabízíme a zároveň se snažíme co nejlépe uplatňovat svoji vizi i strategii výchovy a
vzdělávání dětí od mateřské školy až po 9. ročník ZŠ.
V oblasti mimoškolních akcí či aktivit spolupracujeme s mládeží, rodiči a veřejností či organizacemi (skaut, aj).
Získali jsme certifikát Rodiče vítáni za splnění podmínek vstřícné komunikace a spolupráce školy s rodiči. Rodičům
dětí nabízíme a umožňujeme účast při vyučování a školních aktivitách.

Stránka 17

PODBRDSKO – informační občasník – JARO 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vyučujeme podle vlastního vzdělávacího programu Spolu a v pohodě.
Snažíme se pro všechny naše děti vytvářet co nejvhodnější podmínky pro výuku, ale hlavně také příjemné, bezpečné
a nestresující prostředí naší „rodinné školy“.
Hodnotíme známkami i slovně, naši žáci a rodiče mají k dispozici týdenní plány pro každou třídu.
Pravidelně zjišťujeme názory žáků, rodičů i zaměstnanců na kvalitu a fungování školy prostřednictvím nezávislého
dotazníkového zjišťování – Mapa školy, Mapa MŠ (SCIO). Výsledky Mapy školy jsou zveřejněny na školním webu.
Již od roku 2000 vyučujeme čtení a psaní genetickou metodou, která účinněji podporuje schopnost číst
s porozuměním a prohlubuje zájem dětí o vlastní četbu.
Vyučujeme psaní písmem Comenia Script od 1. třídy.
V 1.-4. ročníku vyučujeme Hejného vyučovací metodou, díky které patří matematika k nejoblíbenějším předmětům.
Dobré zkušenosti máme i s využíváním metodiky a pomůcek Montessori pedagogiky na 1. stupni základní školy.
Vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníku a němčinu od 7. ročníku. Díky projektu Janička (SCIO) jsme minulý školní rok
získali svého jazykového asistenta Daniela z Velké Británie.
Široká je naše nabídka volitelných předmětů - informatiky, dramatické a etické výchovy, domácnosti, cvičení z Čj a
M aj. Nabízíme možnost volby předmětů již také na I. stupni (1 hodina navíc - výtvarně či sportovně zaměřená).
Práci s počítačem či tabletem zvládají již naši prvňáčci, kteří ji mají v učebním plánu v rozsahu 1 hodiny týdně.
Máme vlastního plně kvalifikovaného logopedického terapeuta, který pomáhá s nápravou řeči dětem v MŠ i ZŠ.
Dětem v ZŠ v případě potřeby pomáhají 2 asistenti pedagoga.
Máme dlouholeté zkušenosti se začleňováním handicapovaných žáků, dobrá spolupráce je s PPP Příbram a SVP v
Příbrami.
Náš malý, ale stabilní pedagogický sbor je dostatečně kvalifikovaný, ale přesto se všichni průběžně vzděláváme v
kurzech i na seminářích. Někteří pedagogové jsou sami také lektory či mentory.
Naši absolventi jsou úspěšně přijímáni na vybrané střední školy, mnozí vystudovali VŠ a jsou úspěšní ve svém oboru.
Často se vrací do své ZŠ, kde je vždy rádi vidíme.

VYBAVENÍ A MOŽNOSTI ŠKOLY…
• Využíváme dobře vybavenou učebnu výpočetní techniky, další počítače najdete i v knihovně či v mateřské škole.
• Při své práci používáme digitální videokamery i fotoaparáty, tablety, dataprojektory a také vytváříme vlastní
videofilmy a vydáváme DVD se školními divadelními představeními
• Učitelé i žáci mají v celé škole přístup na vysokorychlostní internet, používají mailovou poštu či si vytvářejí vlastní
prezentace a výukové materiály. Přes Wi-Fi síť je možné připojit na internet i vlastní zařízení (mobily, notebooky,
tablety atp.).
• K ICT vybavení školy patří dále laserové i inkoustové barevné tiskárny, skenery, 20 iPadů, kopírky, webové kamery
či další informační a komunikační technologie.
• Používáme 5 interaktivních tabulí a také další učebny vybavené pro odbornou výuku (pracovna chemie, biologie a
fyziky, výpočetní technika, kuchyňka, keramická dílna, školní dílna).
• S oblibou využíváme velký multifunkční prostor v podkroví budovy mateřské školy (výuka, projekty, promítání,
besedy, nocování, oslavy, akce pro rodiče, školení, kurzy a přednášky…)
• Přímo ve škole je dobře vybavená školní knihovna a studovna - s knihovnicí, která ochotně poradí každému zájemci
o četbu či studijní materiály. Knihovna slouží dětem, pedagogům i veřejnosti.
• Od roku 2015 máme novou vybudovanou dílnu pro technické práce se dřevem, kovem aj.
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ZÁJMOVÁ A MIMOŠKOLNÍ ČINNOST V NAŠÍ ŠKOLE ...
• Přímo ve škole nabízíme pravidelnou výuku hry na hudební nástroje (klavír, varhany, flétny), kterou externě
zajišťuje kvalifikovaný hudební pedagog.
• Z nabídky zájmových kroužků si každý malý i větší žák školy může vybrat dle zájmu (sportovní, výtvarný, pěvecký,
technický aj.)
• Pro práci s hlínou máme vlastní keramickou dílnu, která je vybavena mj. hrnčířským kruhem a keramickou pecí.
• Ve Školní družině a Školním klubu se postaráme o zajímavý program a bezpečnost všech dětí i v odpoledních
hodinách.
• Nabízíme ve škole možnost ubytování (školní projekty, partnerské škola, skautské oddíly, kurzy).
• Během přestávek mohou žáci chodit do školního parku i na hřiště, oblíbené je dětské hřiště u MŠ s průlezkami,
trampolínou a bazénem využívané i žáky ZŠ a ŠD.
ŠKOLNÍ PROJEKTY A DALŠÍ AKTIVITY
• Již v roce 1999 jsme se zapojili do vzdělávacího projektu Dokážu to? (programy Trvalá obnova školy, Osobnostní a
sociální výchova, Rodina a škola a další), který nám pomohl s rozvojem školy.
• OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – naši učitelé získali dovednosti, jak účinněji komunikovat s žáky a podporovat
růst jejich osobnosti i uplatnění ve společnosti.
• RODINA a ŠKOLA – snažíme se rozvíjet úzkou spolupráci s rodiči (účast rodičů při výuce, společné školní aktivity,
spolupráce se SRPŠ, výlety a exkurze společně i s rodiči).
• V roce 2005 jsme se stali jednou ze 17 pilotních škol projektu MIŠ (Minimalizace šikany).
• Zavedli jsme vlastní preventivní program ŠKOLA BEZ OBAV, dobře známe a snažíme se vždy respektovat Pravidla
FAIR PLAY.
• Naši učitelé se průběžně vzdělávají a získávají zkušenosti na odborných stážích ve školách u nás i v zahraničí.
• Naše škola se zúčastnila vzdělávacích projektů EU Peníze školám a Montessori pomůcky pro inkluzi, dále ICT nás
baví, jazykových projektů Škola bez hranic a Janička, zapojili jsme se do nového programu Dokážu to!
• Získali jsme grant na odborné stáže v londýnských školách pro naše učitele i na jazykový kurz v Oxfordu pro naše
žáky. Díky těmto zahraničním pobytům jsme získali nové zkušenosti a zdokonalili svoje jazykové znalosti.
• Zdravá abeceda a Ovoce do škol jsou projekty na podporu zdravého životního stylu a správného stravování. Ve
školce si děti samy připravují zdravé svačinky, ve školní jídelně jsme omezili sladkosti, nabízíme více salátů i zdravých
jídel a v případě potřeby umíme zajistit i dietní stravu.
• Mezi naše tradiční školní akce pro děti, rodiče i veřejnost jsou Vánoční slavnost, Dětský karneval, Zahradní slavnost,
besídky ke Svátku matek, prázdninová Škola nanečisto pro předškoláky a jejich rodiče,
• Od roku 1998 spolupracujeme se školou ve švýcarském Heimiswilu (letní výměnné pobyty dětí a pedagogů).
V loňském roce byli naši žáci opět ve Švýcarsku a letos o prázdninách přivítáme hosty z Heimiswilu zase u nás v
Chrašticích.
• Divadelní představení vycházejících žáků patří již 18 let k tradičnímu zakončení každého školního roku. V roce 2015
jsme s velkým úspěchem zahráli pohádku Princezna ze mlýna a letos v červnu uvedeme Nezbednou pohádku,
kterou již deváťáci dlouho nacvičují a připravují i kulisy a kostýmy.
• Mezi další zvyklosti, tradice či projekty školy patří pasování prvňáčků, Mikulášská nadílka, Tři králové, Den Země, Noc
s Andersenem, Sportovní olympiáda, Poplachový den, Škola NARUBY (deváťáci učí místo učitelů), Čarodějnice,
Pohádkový les aj.
• Nabízíme dětem i vícedenní akce: zájezdy do Švýcarska, lyžařské a snowboardové kurzy, vodácké sjíždění Vltavy,
školy v přírodě a různé výlety.
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• Zúčastňujeme se
pravidelně
charitativních akcí: Den proti rakovině,
projekt Šance či Pomozte dětem,
podporujeme děti s nemocí Ichtyóza a
další.
• Při škole pracuje Školská rada,
Žákovský parlament, Společnost rodičů a
přátel školy a také Sportovní klub, jehož
členy jsou převážně bývalí žáci naší školy,
kteří hrají stolní tenis.
• V areálu
školy
jsme
vytvořili
EKOZAHRADU s arboretem dřevin a bylin,
postavili jsme zde přírodní učebnu, ve
škole důsledně třídíme odpady a snažíme
se chovat se ekologicky a šetrně k přírodě.
CO JEŠTĚ MOŽNÁ NEVÍTE?
• Škola je v Chrašticích nepřetržitě již od
roku 1655.
• Zřizovatelem naší školy je Obec
Chraštice, jež má jen asi 260 obyvatel!
Jsme tak zřejmě nejmenší obcí v celé České
republice, která zřizuje úplnou ZŠ a
dvoutřídní MŠ.
• Jsme právní subjekt, jehož součástí
jsou: základní škola, mateřská škola,
školní jídelna, školní družina, školní klub a
knihovna pro děti, mládež a dospělé.
• Máme celkem 116 žáků v základní
škole a 56 dětí v mateřské škole. Provoz
celé školy zajišťuje 20 zaměstnanců.
• Naši žáci k nám dojíždějí z celkem 19
okolních obcí i měst (z toho je 10
spádových obcí).
• Sportovní areál školy je přístupný
veřejnosti v odpoledních hodinách a o
víkendech (hřiště na kopanou, softbal,
volejbal, tenis, košíkovou a další sporty).
Hrajeme zde i nový sport KIN-BALL.
• A jsme také, bohužel, jednou z mála
úplných škol, která zatím nemá vlastní
tělocvičnu!
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V roce 2011 jsme si připomněli 50. výročí budovy školy a při této příležitosti jsme vydali nový Almanach školy
Chraštice, který napsala a sestavila paní učitelka a knihovnice Marie Šprunglová.
Tato naše dlouholetá kolegyně (Marie Šprunglová) obdržela za svoji práci ve školství nejvyšší ocenění MŠMT pro
pedagogy – stříbrnou medaili Jana Amose Komenského.
Ve škole sídlí Občanské sdružení Trvalá obnova školy, které je networkem spolupracujících škol a nabízí pro vedení
škol i učitele vzdělávací akce, semináře a kurzy, které probíhají přímo v naší škole, ale také na dalších
spolupracujících školách celkem v 10 krajích.
V uplynulých letech jsme společně s TOŠ realizovali vzdělávací projekt Školy v pohybu pro dalších 10 inovativních ZŠ
ze Středočeského kraje.
Úzce spolupracujeme také se společností H-mat, o.p.s. (Hejného matematika) i s dalšími aktivními školami z celé
ČR, ale i v zahraničí.
V loňském roce u nás v Chrašticích proběhla 2. celostátní konference Setkávání s Hejného matematikou, které se
zúčastnilo 90 pedagogů včetně pana profesora Milana Hejného. Letos v červnu je u nás tato konference znovu a o
prázdninách proběhne v Chrašticích čtyřdenní Letní škola Hejného matematiky pro téměř 100 učitelů z mateřských
a základních škol z celé republiky.
Rodičům i veřejnosti nabízíme přednášky na různá témata (Emoční inteligence, Hejného matematika, Bezpečnost na
internetu, Rozvíjení silných stránek dětí, besedy s cestovateli…).
Od roku 1997 je ředitelem chraštické školy Mgr. Karel Derfl (karel.derfl@zschrastice.cz), který působí i jako lektor a
konzultant v oblasti školství a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
CHRAŠTICKÁ ŠKOLA…
- CHCE BÝT OPRAVDU DOBROU ŠKOLOU PRO VŠECHNY DĚTI.
- JE HEZKÁ, SYMPATICKÁ A PŘÁTELSKÁ PRO MALÉ I VELKÉ.
- JE MÍSTEM SVOBODNÉHO KOMUNITNÍHO SETKÁVÁNÍ.
- PODPORUJE OTEVŘENOU DISKUZI MEZI ŽÁKY NAVZÁJEM, MEZI PEDAGOGY A ŽÁKY,
MEZI ŠKOLOU, RODIČI I VEŘEJNOSTÍ.
- JE PŘIROZENÝM VZDĚLÁVACÍM, KULTURNÍM, SPORTOVNÍM A SPOLEČENSKÝM CENTREM NAŠÍ OBCE I OKOLÍ.
- POMÁHÁ DĚTEM, ABY SE DOKÁZALY V ŽIVOTĚ CO NEJLÉPE UPLATNIT, ABY SE KAŽDÝ STAL DOBRÝM ČLOVĚKEM…
„SPOLU A V POHODĚ V CHRAŠTICÍCH VE ŠKOLE!“

KONTAKTY:
Základní škola a mateřská škola Chraštice
Chraštice 44, 262 72 Březnice
Email: skola@zschrastice.cz
Tel.: 318 695 382, 739 691 120
Fotky a videa: www.zschrastice1516.rajce.idnes.cz
Facebook: www.facebook.com/zschrastice
www.zschrastice.cz
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VE STŘEDOČESKÉM KRAJI SE SOUTĚŽILO O ZNAČKU
REGIONÁLNÍ POTRAVINA

V Příbrami se 30. 3. 2016 uskutečnilo hodnocení přihlášených výrobků v soutěži Středočeská regionální potravina 2016.
Celkem osm výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi ze Středočeského kraje ocenila odborná komise
soutěže Regionální potravina 2016. O tuto značku, která je zárukou místního regionálního původu, se letos ucházelo 82
produktů od 28 výrobců. Soutěžilo se v osmi kategoriích, nejsilnější zastoupení mělo 21 výrobků z kategorie Masné
výrobky tepelně opracované.
K udělení značky Středočeská Regionální potravina 2016 navrhla hodnotitelská komise osm výrobků z následujících
kategorií:
Kategorie

Výrobek a výrobce

1.

Masné výrobky tepelně opracované včetně uzených mas

PAŠTIKA S PEČENÝM MASEM
Řeznictví a uzenářství U DOLEJŠÍCH s.r.o.

2.

Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy
a polokonzervy

SALÁM S PEPŘEM
VLAMEXA s.r.o.

3.

Sýry včetně tvarohu

ZRAJÍCÍ SÝR
Martin Homola

4.

Mléčné výrobky ostatní

Nevyhlášeno

5.

Pekařské výrobky včetně těstovin

CVRČOVICKÝ CHLÉB
CVRČOVICKÁ PEKÁRNA, s.r.o.

6.

Cukrářské výrobky včetně cukrovinek

ŠVESTKOVÝ ŘEZ
ISŠ Jesenice

7.

Alkoholické a nealkoholické nápoje

BOHEMIA MOŠT – JABLEČNÝ
Bohemia Apple, družstvo

8.

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě

BŘEŽANSKÝ MALINOVÝ DŽEM
Berry servis, s.r.o.

9.

Ostatní

MED MEDOVICOVÝ LESNÍ
Jana Vonšovská
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Výrobky hodnotila osmičlenná komise tvořená zástupci Ministerstva zemědělství ČR, Krajského úřadu Středočeského
kraje, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární
správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.
Soutěž Regionální potravina je projektem ministerstva zemědělství určeným na podporu malých a středních zemědělců
a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. Oceněný výrobek získá právo zdarma užívat značku
Regionální potravina po dobu čtyř let na obalu svého výrobku. V současné době značku nosí 475 produktů ze 13 regionů
Čech a Moravy. Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond. Podrobné informace o soutěži můžete
najít na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.
Kontakty na regionálního koordinátora soutěže:
Ing. Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje o.p.s.
Ing. Hana Vandělíková, Regionální agrární komora Středočeského kraje
Tel.: 721 561 889, 721 315 260
Email: akpribram@atlas.cz , kis.stredocesky@atlas.cz
Zdroj: Tisková zpráva KIS Středočeského kraje o.p.s.

ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo publikaci „Abeceda fondů EU 2014-2020“. Prolistovat můžete tuto zajímavou a
užitečnou publikaci na webových stránkách MAS – www.maspodbrdsko.cz.
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Druhá zajímavá publikace, též vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj, je určena pro obce. Autoři ji nazvali „Evropské
fondy pro obce“ a najdete ji také na webu MAS – www.maspodbrdsko.cz

Informační občasník PODBRDSKO vydává kancelář MAS Podbrdsko, z.s.
Občasník je distribuován elektronicky do území MAS
a zveřejněn na webu MAS www.maspodbrdsko.cz.
Vydáno 12. 4. 2016.
Kontakt:
Adresa sídla: Hvožďany 80, 262 44 Hvožďany
Adresa kanceláře: Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Email: maspodbrdsko@seznam.cz
WEB: www.maspodbrdsko.cz
IČO: 27051935
Bankovní spojení: 3300000399/0800, Česká spořitelna, a.s. Příbram
Předsedkyně správní rady: Markéta Balková, tel. 724 705 685
Konzultační hodiny v kanceláři MAS Podbrdsko - denně od 8.00 do 15.30 hodin
(Zdravotní středisko Rožmitál pod Třemšínem, 1. patro, 1. dveře)
Kancelář MAS:
Ing. Gabriela Jeníčková, tel. 721 315 260
Jana Filinová, tel. 723 435 274
Fotografie: archiv MAS Podbrdsko, archiv ZŠ a MŠ Chraštice, archiv NS MAS ČR
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