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Zpravodaj  
MAS Ekoregion Úhlava, z.s. 

Cílem projektu MAP je vy-
tvářet a naplňovat společný 
místní akční plán rozvoje 
vzdělávání pro celé území, 
prohlubovat a rozšiřovat 
spolupráci mezi aktéry v ob-
lasti školství a vzdělávání a 
realizovat konkrétní aktivity 
na území ORP. Bude realizo-
ván až do konce srpna 2022. 
Bližší informace o aktivitách, 
které v rámci něj na Klatov-
sku probíhají se dočtete na 
str. 10. 
 
Dobrou zprávou pro školy je 
i to, že se připravuje na únor 
2020 výzva „Šablony III“. 
MAS bude i v této výzvě za-
jišťovat pro školy, které bu-
dou mít zájem, podporu 
zdarma. 

V roce 2019 se odehrálo 
několik důležitých změn. 
Stejně jako ve všech míst-
ních akčních skupinách 
v České republice probíha-
lo i v MAS Ekoregion Úh-
lava střednědobé hodno-
cení realizace strategií ko-
munitně vedeného místní-
ho rozvoje pro období 
2014 - 2020. V rámci něj 
byl zhodnocen dosavadní 
průběh programového 
období a nastaveny změny 
pro jeho druhou polovinu.  
Nově tak bude naše MAS 
od poloviny roku 2020 
v Programu rozvoje ven-
kova podporovat projekty 
zaměřené na obce a spolky 
prostřednictvím tzv. člán-
ku 20 (více na str. 2). 
 
 
 
 
 

V roce 2019 pokračovalo 
vyhlašování výzev v jednotli-
vých programových rámcích 
(IROP, OPZ, PRV i 
OPŽP). Podrobnější infor-
mace o nich naleznete v 
tomto zpravodaji na strán-
kách 3-9. 
 
MAS Ekoregion Úhlava se 
po domluvě v území stala 
nositelem návazného pro-
jektu místní akční plán roz-
voje vzdělávání pro SO 
ORP Klatovy (dále jen 
MAP). Ve spolupráci s part-
nerem projektu  CpKP zá-
padní Čechy, který v projek-
tu zajišťuje metodické vede-
ní, začala v březnu 2019 
projekt MAP realizovat.  

Rok 2019 byl úspěšný  

 

 Výzvy vyhlášené v roce 2019 

 Strategie MAS  aktualizována 

 MAP II Klatovy 
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V roce 2019 probíhalo ve všech místních akčních skupinách v České republice střednědobé hodno-
cení realizace strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020. Jeho smyslem 
bylo zhodnotit dosavadní průběh programového období a nastavit vhodné změny pro jeho druhou 
polovinu.  

Ekoregion Úhlava začal s realizací strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlášením první 
výzvy v Operačním programu Zaměstnanost na konci roku 2017. Od té doby se nám podařilo vyhlá-
sit výzvy, přijímat, hodnotit a vybírat projekty také v dalších operačních programech. 

Díky realizaci programového rámce Programu rozvoje venkova mají podnikatelé v zemědělství, les-
nictví a dalších oborech činnosti lepší vybavení, vlastníci lesa mohou zlepšovat infrastrukturu pro 
hospodaření v lesích, obce mohou realizovat společná zařízení v rámci schválených pozemkových 
úprav a na základě plánované změny strategie pro ně a také místní spolky vzniknou ještě další mož-
nosti podpory. V Nýrsku vzniklo nové komunitní centrum, podporované prostřednictvím progra-
mového rámce Operačního programu zaměstnanost, jehož náplní je sociální práce. Zásluhou tohoto 
programu je také podpora sociálně slabých rodin organizováním příměstských táborů. Integrovaný 
regionální operační program zatím přispěl prostřednictvím MAS na zvyšování bezpečnosti v dopravě 
a zlepšování infrastruktury pro základní školství. 

Hlavním výsledkem procesu střednědobého hodnocení v naší MAS byla dohoda na zavedení opatře-
ní zaměřených na aktivity, které do jara roku 2019 v Programu rozvoje venkova oproti období 2007 
– 2013 úplně chyběly a které všichni považujeme za velmi důležité. Nově tak budeme od poloviny 
roku 2020 v Programu rozvoje venkova podporovat projekty zaměřené na obce a spolky. 

Takzvaný „článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech“, jak je nově zave-
dené opatření Programu rozvoje venkova nazváno, je rozdělen na několik podoblastí podpory, 
z nichž Ekoregion Úhlava bude podporovat projekty týkající se veřejných prostranství, mateřských a 
základních škol, kulturních památek a spolkové činnosti. I v těchto oblastech bude ale podpora velmi 
selektivní co do uznatelných nákladů jednotlivých opatření z důvodu možné kolize s obdobnými 
opatřeními, které podporují jiné ať už evropské nebo národní programy. Například v opatření 
„veřejná prostranství“ bude možné hradit výsadbu jen určitých druhů zeleně, protože paralelně exis-
tuje v operačním programu Životní prostředí opatření zaměřené na sídelní zeleň. Stejně tak bude 
možné hradit jen určité prvky dopravní infrastruktury veřejných prostranství, protože paralelně exis-
tuje opatření zaměřené na bezpečnost dopravy v Integrovaném regionálním operačním programu.  

Obdobné překážky a nejasnosti se týkají prakticky všech podporovaných oblastí v čl. 2O Programu 
rozvoje venkova. Při přípravě projektů bude potřeba velké obezřetnosti a prosíme proto potenciální 
žadatele, aby své záměry včas konzultovali s pracovníky MAS.   

    
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
        Foto: Ekoregion Úhlava 

Strategie MAS Ekoregion Úhlava aktualizována 
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Obě výzvy podpořili zkvalitnění sociálních a návazných služeb na území působnosti MAS Ekoregion Úhlava za-

měřujících se na minimalizaci ohrožení osob sociálním vyloučením.  Mezi podporované aktivity patřily terénní 

sociální služby zaměřené na sociální začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených,  

komunitní sociální práce a fungování komunitních center. Aktivity žadatelů se musely zaměřovat na přímou práci 

s cílovými skupinami.  Podpořen byl projekt „Rozvoj Komunitního centra Nýrsko“, žadatelem byl spolek AL-

FA Nýrsko, z.s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Komunitní centrum Alfa Nýrsko 

Výzva č. 3 a 5  Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní 
centra - II a III  

V roce 2019 byly vyhlášeny v Programovém rámci OPZ tyto výzvy: 
 
 Výzva č. 3 - Výzva MAS Ekoregion Úhlava - Podpora sociálních a návazných služeb, komunit-

ní centra - II; alokace 6 660 000 Kč 
 Výzva č. 4 - Výzva MAS Ekoregion Úhlava – Prorodinná opatření - II, alokace 908 480 Kč 
 Výzva č. 5 - Výzva MAS Ekoregion Úhlava - Podpora sociálních a návazných služeb, komunit-

ní centra - III; alokace 2 443 126, 25 Kč 

Programový rámec OPZ  

Výzva č. 4 - Prorodinná opatření - II 

Výzva podporovala realizaci aktivit na území MAS Ekoregion Úhlava, které zkvalitní a zvýší kapacitu 

zařízení péče o děti zejména v období prázdnin a pomohou ke sladění rodinného a profesního života 

rodičů či osob pečujících o jiné závislé osoby. Formou podpory prorodinných opatření cílí výzva na  

řešení problémů zaměstnaných pečujících osob, ale i na řešení nezaměstnanosti a sociálního začleňo-

vání v regionu. Podpora byla určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin prostřed-

nictvím příměstských táborů.   

Do výzvy se přihlásily 2 projekty a to „Příměstské tábory TJ Nýrsko“, žadatele Tělovýchovné jed-

noty Nýrsko a „Letní tábory“ žadatele  DDM Nýrsko. Oba projekty byly vybrány k podpoře a po-

stoupily do fáze závěrečného ověření způsobilosti, které provádí řídící orgán operačního programu. 
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V rámci tohoto programového rámce byla vyhlášena: 
 
 Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje 

venkova na období 2014 - 2020, alokace 11 000 000 K č 

Programový rámec PRV 

Vyhlášená výzva měla 1 Fiche, která se zaměřila na podporu v oblasti lesnické a infrastruktury : 

Fiche 2  Lesnická infrastruktura (alokace 11 mil Kč) 

 

Podpora cílila prioritně na projekty, díky jejichž realizaci by vznikla v území nová pracovní místa.  V 

případě fiche  2 byla nastavena podmínka, aby žadatelé prokazovali soulad se strategickými dokumen-

ty a cílem bylo upřednostnit projekty s celkovou výší způsobilých výdajů do 2 mil. Kč a ty, díky nimž 

vzniknou lesní cesty v délce nad 1km.   

 

Do této výzvy v programovém rámci PRV nebyla předložena žádná žádost o dotaci.  

Výzva č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 
19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

Žádosti o podporu v rámci PRV 2014-2019 

V programovém rámci PRV bylo celkem ve všech vyhlášených výzvách MAS Ekoregion Úhlava ,z.s. 

podáno 17 žádostí o podporu., 16 projektů bylo doporučeno  k podpoře a 1 neuspěl. Z podpořených 

žádostí bylo 7 podáno v rámci  Fiche 1 Investice do zemědělských podniků,  2 žádosti do Fiche 2 

Lesnická infrastruktura,  3 do Fiche 3 Lesnické technologie a 4 do Fiche 5 Podpora investic na zalo-

žení nebo rozvoj nezemědělských činností.  U 5 projektů byla v rámci hodnocení ukončena adminis-

trace, 7 projektů bylo již realizováno a 4 projekty jsou v realizaci.  

Díky programu PRV byl podpořen nákup lesní techniky pro údržbu lesa a potřeby lesního hospodář-

ství, nákup strojového vybavení do zemědělské výroby či pořízen svinovací lis. V rámci nezeměděl-

ských podniků byly podpořeny investice do lyžařského areálu v Nýrsku. Díky tomu dojde ke zkvalit-

nění služeb v tomto areálu a zároveň  k podpoře turistiky v území. 

V tomto roce také úspěšně proběhly u některých projektů kontroly na místě ze strany Státního země-

dělského intervenčního fondu,  realizace projektů byla bezproblémová. 

Foto z realizovaných projektů na další straně. 
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                   Foto: Ekoregion Úhlava   

Realizace projektu  „Nákup rozmetadla statkových hnojiv“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
         Foto: Ekoregion Úhlava 

Realizace projektu  „Modernizace lyžařského areálu v Nýrsku“ 
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V průběhu roku 2019 MAS Ekoregion Úhlava vyhlásila 5 výzev v programovém rámci IROP. Za-
měřily se na podporu projektů  týkajících se zlepšení bezpečnosti dopravy (výzva č.1), zlepšení 
infrastruktury v sociální oblasti formou podpory dostupného nájemního sociálního bydlení (výzva 
č.4 a 5) pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a umožnění vstupu do 
nájemního bydlení těmto osobám a na podporu projektů týkajících se minimalizace socio-
patologických jevů prostřednictvím zkvalitnění sociálních služeb v obcích (výzva č. 2). Výzva byla 
zacílena na minimalizaci socio-patologických jevů prostřednictvím podpory veřejných víceúčelo-
vých zařízení (komunitní centra), určených pro setkávání členů místní komunity. Smyslem výzvy 
bylo zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku prostřednictvím realizace  sociálních, 
vzdělávacích a volnočasových aktivit, kulturních či zájmových akcí, které vyplývají z tradic a zvyků 
dané komunity - krajové oblasti a jsou přístupné všem jejím obyvatelům. Podmínkou výzvy bylo, 
aby se členové komunity aktivně účastnili fungování komunitního centra a rozhodování o jeho po-
době a po dobu projektu do konce jeho udržitelnosti v centru působil minimálně jeden pracovník 
se vzděláním podle zákona o sociálních službách.  
Poslední výzva (výzva č.3) cílila na podporu zlepšení infrastruktury pro vzdělávání tj. stavební 
úpravy vedoucí ke zkvalitnění podmínek pro sociální inkluzi, zlepšení vybavení vzdělávacích zaříze-
ní pro podporu jazykového a polytechnického vzdělávání a prohloubení schopností práce 
s digitálními technologiemi v základních a mateřských školách. 

Programový rámec IROP 

Cílem podpory bylo zlepšení dopravní dostupnosti v obcích MAS Ekoregion Úhlava podporou reali-
zace projektů zaměřených na zlepšení bezpečnosti dopravy a zlepšení infrastruktury pro bezmotoro-
vou dopravu.  

Alokace MAS Ekoregion Úhlava na výzvu č.1:  3 157 900 Kč 
Výše dotace :  EFRR 95%     příjemce 5% 

Do výzvy se přihlásil jeden žadatel a to Městys Dešenice  s projektem „Chodník u silnice 
III/19020“. Realizace projektu zlepší bezpečnost dopravy, zejména chodců v obci v místě, kde dosud 
chodník chyběl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Foto: www.mapy.cz 

Výzva č.1 Vytvoření a udržování kvalitní cestní sítě  
Bezpečnost dopravy  
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Podpora směřovala do rozvoje infrastruktury komunitních  center, která mohou podpořit sociál-
ní začleňování a zvýšit uplatnitelnost jednotlivých členů komunity na trhu práce. Podporována byla 
komunitní centra fungující jako veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komu-
nity s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců i komunity jako celku. Centra musí realizovat sociální, 
vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity 
či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality. Členové komunity by se měli aktivně 
účastnit fungování komunitního centra a rozhodování o jeho podobě. V centru musí působit mini-
málně jeden pracovník se vzděláním podle zákona o sociálních službách., a to po celou dobu trvání 
i udržitelnosti projektu. 
Alokace MAS Ekoregion Úhlava na výzvu č.2 je 1 263 170 Kč 
Výše dotace :  EFRR 95%  příjemce 5% 
 
Do výzvy se přihlásilo Město Nýrsko s projektem „Víceúčelová budova č.p.780 v Nýrsku“. Pro-
střednictvím tohoto záměru plánuje město vybudovat  v Nýrsku bezbariérově přístupné Komunitní 
centrum, které podpoří společné setkávání komunity. Centrum by mělo sloužit místním obyvate-
lům, poskytovat bezplatné, volně dostupné služby.  

 

Výzva č.2 Minimalizace socio-patologických jevů 

         Foto: Ekoregion Úhlava 
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Cílem výzvy bylo zlepšení infrastruktury pro vzdělávání vedoucí ke zkvalitnění podmínek pro soci-

ální inkluzi, zlepšení vybavení vzdělávacích zařízení pro podporu jazykového a polytechnického 

vzdělávání a prohloubení schopností práce s digitálními technologiemi v základních a mateřských 

školách. 

Podporována byla Infrastruktura pro předškolní vzdělávání a Infrastruktura základních škol 

Alokace MAS Ekoregion Úhlava na výzvu č.3  byla 7 368 400 Kč 
Výše dotace :  EFRR 95%  příjemce 5% 

Do výzvy se přihlásil 1 žadatel a to Masarykova  základní škola Janovice nad Úhlavou s projektem 
„ Modernizace přírodovědné učebny“.  V rámci projektu bude modernizována učebna přírod-
ních věd a zajištěna její bezbariérovost, tedy dostupnost pro všechny žáky, i žáky se sníženou mobi-
litou. Pořizované vybavení učebny zkvalitní zázemí pro výuku přírodních věd, díky němu bude 
možné realizovat výuku interaktivní a moderní formou.  

Výzva č.3 Zajištění kvalitního vybavení a infrastruktury 
pro vzdělávání 

Výzva č. 4 a 5 Rozšíření sociálních služeb 

Výzvy se zaměřily na podporu zlepšení infrastruktury v sociální oblasti formou podpory dostupné-

ho nájemního sociálního bydlení pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrože-

né. Cílem bylo umožnit těmto osobám vstup do nájemního bydlení. Sociální byty musely splňovat 

parametry pro sociální bydlení, parametry stanovené IROP a technické standardy. Podmínkou reali-

zace projektu bylo předcházet segregaci nájemců a dodržet  podmínky stanovené IROP pro naklá-

dání s těmito byty.  

Alokace MAS Ekoregion Úhlava na výzvu č.4 byla 3 684 220 Kč 

Výše dotace :  EFRR 95%  příjemce 5% 

Do výzvy č. 4 se nepřihlásil žádný žadatel, do výzvy č.5 pak jeden žadatel a to Město Nýrsko s  pro-

jektem „Stavební úprava bytového domu č.p.637 v Nýrsku“. Předmětem projektu je rekonstruk-

ce bytů pro potřeby sociálního bydlení. Vznik těchto sociální bytů umožní vyloučeným osobám a 

osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení. Projekt řeší rekonstrukci 

čtyř bytových jednotek v bytovém domě čp. 637, který se nachází v lokalitě s dostupným občan-

ským vybavením, v těsné blízkosti vlakového nádraží a autobusové zastávky. Projekt je doporučen k 

financování také Centrem pro regionální rozvoj, které má na starost implementaci Integrovaného 

regionálního operačního programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto: Město Nýrsko 
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V programovém rámci  Operační program životní prostředí (OPŽP) byla vyhlášena výzva 
„Realizace sídelní zeleně 1“,  která se zaměřuje na podporu obnovy a zakládání veřejných pro-
stranství a jejich rozvoj (zeleň v intravilánu, parky, doprovodné vodní prvky mobiliář apod.) Ke kon-
ci roku 2019 nebyla výzva uzavřena. 
 
Alokace MAS Ekoregion Úhlava na výzvu byla 6  000 000 Kč 
Výše dotace: Dotace 60 %  příjemce 40 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Ekoregion Úhlava 

Programový rámec OPŽP 

Šablony III—Aktuální informace 
 

V příštím roce se připravuje vyhlášení 3. kola zjednodušených projektů tzv. Šablony III. Výzva by 
měla být vyhlášena v březnu 2020 a určena bude dle nejnovějších informací pouze základním a ma-
teřským školám, jako tomu bylo v případě prvních Šablon. 

Aktuální informace budou zveřejňovány na našich webových stránkách http://ekoregion-
uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-2014-2020/sclld-14-20/sablony-ii a pochopitelně 
na webu MŠMT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    

         Foto: Ekoregion Úhlava  
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MAS Ekoregion Úhlava realizuje od března 2019 projekt  Místní akční plán rozvoje vzdělávání tedy 
MAP II  pro území SO ORP Klatovy. Projekt navazuje na předchozí projekt MAP I, který byl reali-
zován v SO ORP Klatovy v období let 2016 – 2018 místní akční skupinou Pošumaví. Je zaměřen 
na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje všechny oblasti  vzdělávání, tj. před-
školní a základní vzdělávání, základní umělecké vzdělávání, volnočasové i neformální vzdělávání.   

Cílem projektu je vytvářet a naplňovat společný místní akční plán rozvoje vzdělávání pro celé území, 
prohlubovat a rozšiřovat spolupráci mezi aktéry v oblasti školství a vzdělávání a realizovat konkrétní 
aktivity na území ORP. Bude realizován do srpna 2022. 

V rámci projektu probíhají nebo budou probíhat konkrétní aktivity pro školy i pedagogy, kte-
ré vychází z potřeb škol a jsou plánovány na základě rozhovorů se školami a z podnětů pracovních 
skupin projektu. Patří sem: 
Podpora MŠ při diagnostice dětí; V rámci této aktivity bude zapojeným MŠ v lednu 2020 zajištěn 
nákup souboru didaktických pomůcek (Klokanův kufr) pro předškolní vzdělávání pomáhající s iden-
tifikací silných a slabých stránek vzdělávání dítěte v MŠ. Zároveň proběhne seminář zaměřený na 
práci s touto didaktickou pomůckou s p. Petrou Jiřincovou ze SVČ Lužánky Brno. V dubnu 2020 
bude připraveno školení zaměřené na Diagnostiku dětí v mateřské škole s lektorkou p. Jiřinou Bed-
nářovou z PPP v Brně, která se touto problematikou dlouhodobě zabývá. 
Podpora MŠ při řešení logopedických problémů dětí; cílem je zajistit 1-2x ročně (dle zájmu kon-
krétní MŠ) návštěvu logopeda v zapojených MŠ. Logoped provede screening logopedických vad dětí 
a připraví doporučení pro MŠ a rodiče dětí. V zapojené MŠ bude realizována přednáška pro rodiče 
na téma Logopedické vady a jejich řešení nebo případně konzultace pro rodiče dle zájmu školek. 
V rámci této aktivity proběhne seminář pro pedagogy zaměřený na vývoj řeči předškolních dětí a 
logopedické problémy s  PhDr. Markétou Štochlovou, klinickou logopedkou. 
Spolupráce ZŠ, MŠ a ZUŠ při realizaci výchovných koncertů; Obsahem projektu je realizace 
výchovných koncertů, kterých se účastní více základních či mateřských škol v regionu. Tyto koncerty 
budou zaměřeny dle věku dětí či žáků. Projekt umožní cílit hudební vzdělávání i prohlubování kul-
turního povědomí přímo pro určité věkové skupiny.  
Setkání s knížkou pro MŠ a I st. ZŠ; Ve spolupráci s knihovnami v území (Městská knihovna 
v Klatovech a v Janovicích nad Úhlavou) je připraven program pro děti zaměřený na motivaci dětí k 
zájmu o knihy a čtení. Zapojené školy navštíví knihovnu a seznámí se s jejím fungováním. Pro zá-
kladní školy budou zakoupeny sady knih od spisovatelky Petry Braunové, které si budou školy mezi 
sebou vyměňovat. Na jaře 2020 proběhnou v zapojených školách besedy s autorkou. Také v mateř-
ských školách proběhnou besedy s autorem či ilustrátorem knih pro předškolní děti.     
Vzdělávání a workshopy zaměřené na rozvoj matematických, logických, přírodovědných 
gramotností a regionálního povědomí v rámci něhož budou realizovány aktivity pro děti zamě-
řené na posílení matematické, logické a přírodovědné gramotnosti a regionálního povědomí.  
V roce 2019/2020 již probíhaly tyto aktivity: 
Regionální vlastivěda“ s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech   - prohlídka muzea 
v Klatovech a komentovaná vycházka po Klatovech zaměřená na region, kterou připravil pro školy 
pan J. Jirák z Vlastivědného muzea.  
Středověk v západních Čechách s panem Liborem Markem -  jehož cílem je přiblížit žákům 
zajímavým způsobem regionální historii (děti seznámí s tím, jaké se v minulosti používaly zbraně, 
nástroje nebo jak se lidé oblékali.) 
Představení ÚDiF (Úžasné divadlo fyziky) - Aktivita zaměřená na zvýšení atraktivity výuky příro-
dovědných předmětů pro žáky ZŠ. V rámci ní již proběhla představení Divadla fyziky ÚDiF pro žá-
ky I. i II. stupně ZŠ a seminář pro učitele zaměřený na pokusy, které lze využít při výuce. 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Klatovy 
— MAP II Klatovy 
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V přípravě je program Zdravověda pro děti, jehož cílem je  připomenout dětem jak bezpečně 
fungovat v běžném životě či při sportu, umožnit jim osvojení si přiměřených praktických dovedností 
z oblasti první pomoci s ohledem na věk dětí a žáků (nacvičit si volání o pomoc pro blízkou osobu, 
postarat se o člověka v ohrožení života apod.). Aktivita bude realizována přímo v zapojených ško-
lách ve spolupráci s DDM Klatovy a zaměřena dle věku dětí.   

 

V rámci projektu vznikly také 4 pracovní skupiny. Jejich členy mohou být zástupci vedení škol, ši-
kovní pedagogové, pracovníci knihoven, NNO, rodiče a další zájemci o danou problematiku. Jedná 
se o: 
Pracovní skupiny pro rozvoj Čtenářské gramotnosti a pro rozvoj Matematické gramotnosti: 
Tyto skupiny projednávají témata týkající se jednotlivých gramotností, navrhují a realizují aktivity 
k jejich zlepšení v území, navrhují témata školení či exkurzí pro své členy a další pedagogy.  
Pracovní skupinu pro rovné příležitosti: Úkolem této pracovní skupiny je vytvoření prostoru pro 
diskusi, výměnu zkušeností a informací o problematice rovných příležitostí v předškolním a základ-
ním vzdělávání a také navrhovat vhodné aktivity.  
Pracovní skupinu pro financování: Úkolem této pracovní skupiny je řešit portfolio finančních 
zdrojů na realizaci aktivit MAP II a pro školství a vzdělávání v území.   
 
Mimo to v rámci projektu probíhají semináře a workshopy, exkurze, přednášky, diskuse a další for-
my podpory kapacit v tématech rozvoje kvalitního vzdělávání. Témata těchto akcí jsou vybírána dle 
zájmu a konkrétních potřeb účastníků pracovních skupin, Řídícího výboru a na základě rozhovo-
rů s vedením škol. Kromě akcí určených pro pedagogy a další pracovníky ve vzdělávání proběhnou 
také workshopy určené pro výměnu zkušeností a diskusi rodičů a pedagogů. A v  souvislosti se zpra-
cováním MAP a jeho Strategického rámce v průběhu projektu probíhá také mapování potřeb škol 
v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti, inkluzivního vzdělávání a investic.  
Další informace lze získat na našem webu                      

https://www.ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-2014-2020/map-ii-so-orp-

klatovy 

            Jednání ustanovujícího Řídícího výboru MAP II , dne 4.4.2019, foto Ekoregion Úhlava 

MAP II Klatovy 

 

https://www.ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-2014-2020/map-ii-so-orp-klatovy
https://www.ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-2014-2020/map-ii-so-orp-klatovy
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V úterý 5.11.2019 proběhlo v Klatovech představení Úžasného divadla fyziky pro žáky základ-

ních škol (www.udif.cz) na Klatovsku. Program plný vizuálně zajímavých fyzikálních a chemických 

pokusů si jednoznačně získal pozornost plného sálu dětí. Učitelé fyziky ze zapojených škol vybrali 

pro své žáky program, který se jmenuje „Jednou provždy nehoří“ a jak říkají sami lektoři, obvykle si 

získá nejen diváky, ale zpravidla i přítomný požární dozor.  

V klatovském kině proběhla v ten den celkem 3 představení a sál byl pokaždé plný. Na představení 

se sjelo více než 600 žáků ze škol v Klatovech, Janovicích nad Úhlavou, Železné Rudě a dalších škol 

v okolí.  Největší úspěch jednoznačně měl ohňový kolotoč – až 2 metry vysoká ohňová spirála, kte-

rou lektoři na pódiu bravurně vytvořili. Některé děti si také vyzkoušely držet plamen na holé dlani a 

všichni se dozvěděli, proč se nemá hasit hořící olej vodou nebo mnoho dalších informací.  

„Cílem akce bylo vzbudit v dětech zájem o přírodovědné předměty, ukázat jak fyziku vysvětlit sro-

zumitelně a zároveň zajímavě“ řekla Gabriela Šindlerová jedna z organizátorů představení. 

„Doufáme, že představení pomůže fyzikářům k tomu, aby se pro děti tento často obávaný školní 

předmět stal lákavější“.  

Akce proběhla v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Klatovy (https://

www.ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-2014-2020/map-ii-so-orp-klatovy) 

financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. Cílem projektu je podporovat 

spolupráci v oblasti vzdělávání a realizovat konkrétní aktivity dle potřeb škol a žáků na Klatovsku.  

Více informací je možné získat u Jitky Babkové, babkova@ekoregion-uhlava.cz,  602179381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Představení Divadla fyziky ÚDiF, 5.11.2019, kino Klatovy, foto Ekoregion Úhlava 

ÚDiF v Klatovech 

http://www.udif.cz
https://www.ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-2014-2020/map-ii-so-orp-klatovy
https://www.ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-2014-2020/map-ii-so-orp-klatovy
mailto:babkova@ekoregion-uhlava.cz
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Tento rok jsme s finanční podporou Plzeňského kraje vyhlásili již šestý ročník Grantového progra-
mu na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací. V tomto programu se snažíme 
podporovat projekty místních spolků, které jsou často velmi aktivní součástí kulturního, sportovního 
a společenského života obcí. Letos byly vyhlášeny dvě výzvy zaměřené jak na takzvané měkké akce 
jako jsou návštěvy muzeí, divadel nebo pořádání hudebních koncertů, tak i na, popravdě řečeno me-
zi spolky o něco populárnější, pořizování vybavení pro jejich činnost.  Předloženy byly projekty 
v opravdu široké škále. Od návštěvy Plzně s komentovanou prohlídkou, až po pořízení tunelu pro 
požární výcvik dětí. Celkem místní spolky vyčerpaly dotaci ve výši téměř 
220 000,- Kč. Kompletní přehled projektů ukazuje tabulka. 

  

  Foto: SDH Víteň, Národopisný spolek Nýrsko 

Grantový program na podporu malých projektů NNO 

Žadatel Název projektu 

V
ý
z
va

 1 

SK Hamry Děti poznávají svět zvířat 

SDH Chudenín Výlet hasičské muzeum Zbiroh 

Národopisný spolek Nýrsko, z.s. Pan Theodor Mundstock 

Tenis klub Nýrsko Letní tenisové soustředění dětí a mládeže2019 

Tělovýchovná jednota Nýrsko, z.s. Hravé poznávání přírody 

V
ý
z
va

 2
 

FK Dukla Janovice Sportovní aktivity dětí a mládeže v Janovicích 

ZO ČZS Nýrsko Nákup vybavení 

SDH Nýrsko Zkvalitnění tréninku dětí a mládeže 

SDH Dešenice Pořízení tunelu CTIF pro požární útok dětí 

Tenis klub Nýrsko Podpora mládežnického tenisu v Nýrsku 

SDH Hadrava Nákup nůžkového stanu 

ALFA Nýrsko ALFA Nýrsko - Komunitní centrum 

SK Hamry Děti a hudba 

SDH Záhorčice Žádost o věcné vybavení SDH Záhorčice 

SDH Chudenín Výstražné reflexivní bundy 

SDH Klenová MTZ pro mladé hasiče SDH Klenová 

SDH Strážov Kvalitní obuv pro bezpečný zásah 

SK Kovodružstvo Zlepšení podmínek výchovy mladých fotbalistů 

SDH Víteň Mladí hasiči = budoucnost SDH Víteň 

TJ Sokol Bezděkov Nákup materiálu pro vybudování přístřešku pro lajnovačku a 
zastřešení klubovny TJ Sokol Bezděkov 

Muzeum Královského Hvozdu Dovybavení výstavního prostoru projektorem a plátnem 



MAS Ekoregion Úhlava 

Náměstí 81 

Nýrsko 

Telefon: 775 764 417 

E-mail: havranek@ekoregion-uhlava.cz 

 Místní akční skupina (= MAS) založená na principu partnerství 
a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na 
místní úrovni, jejímž cílem je místní udržitelný rozvoj území ve 
všech oblastech života vycházející z potřeb obyvatel území 

 MAS, která působí na jihozápadě Čech od roku 2005 

 Má 24 členů z řad zástupců místní samosprávy, podnikatelské-
ho a neziskového sektoru. 

 Působí na území 13 obcí – Bezděkov, Čachrov, Dešenice, Ha-
mry, Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Klenová, Modrava, Nýr-
sko, Prášily, Strážov, Srní, Železná Ruda. 

 Zpracovává Strategii komunitního rozvoje v rámci území své 
působnosti (SCLLD)  

 Vyhlašuje místní dotační výzvy pro období 2016-2023 
z programů IROP, OPZ a PRV 

 Poskytuje poradenství školám v rámci výzev OP VVV 
(„Šablony“) 

Kdo je MAS Ekoregion Úhlava  

W W W . E KO R E G I ON -
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Území působnosti MAS Ekoregion Úhlava 


