
Dobrý den,  

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci říjnu 2016 

manažeři MAS Sokolovsko o. p. s. věnovali:  

 SCLLD MAS na období 2014-2020 – dne 31.10.2016 uplynul přesně jeden rok od okamžiku kdy 

jsme předložili naši SCLLD řídícím orgánům ke kontrole a schválení. Termín pro ukončení 

hodnocení naší SCLLD dle pravidel byl do 27.10.2016, formální kontrolou jsme prošli bez 

připomínek. Věcným hodnocením jsme prošli již před několika měsíci ze strany MPSV a MZE, 

čekáme tak již pouze na vyjádření MMR.  

Zapracováváme připomínky a nové aktualizace do směrnic týkající se především výběru a 

hodnocení projektů. Dne 21.10.2016 se na statku Bernard uskutečnilo školení CSSF, kterého 

se zúčastnili zástupci všech MAS Karlovarského kraje. Školení sloužilo k tréninku vyhlašování 

výzev Místních akčních skupin v aplikaci CSSF 2014+. Školitelem byla Ing. Ivana Jágriková ve 

spolupráci s Ing. Josefem Ryšavým z MAS Vladař.  

K části režie MAS SCLLD (IROP 4.2): žádost o dotace je schválená a je podepsáno rozhodnutí o 

poskytnutí dotace, míra dotace činí 95 % a poskytována zpětně, přičemž vyúčtování se budou 

odevzdávat etapově-vyúčtování první etapy je do 29.12.2016.  Ve dnech 20. až 21.10.2016 se 

manažerky naší MAS zúčastnily "Konference venkov" v Litoměřicích, kde mimo jiné proběhly 

pracovní skupiny zaměřená na vzdělávání a mezinárodní spolupráci.  

 Dne 5.10.2016 se Ing. Jágriková jakožto zástupce Krajské sítě MAS Karlovarského kraje 

účastnila zasedání Národní stálé konference v Poděbradech. Hlavním bodem jednání byla 

snaha řešit zpoždění v hodnocení strategií MAS ze strany řídících orgánů.  

 V rámci přípravy na výzvy MAS mají žadatelé již nyní možnost pracovat na svých projektech 

- v minulé zprávě o činnosti MAS jsme Vás informovali, nyní pouze připomínáme, že konkrétní 

výzvy MAS jsou již připravovány. Své záměry však již můžete s pracovnicemi MAS konzultovat. 

 MAP ORP Karlovy Vary – v říjnu se uskutečnilo zasedání pracovních skupin. V Bochově 

proběhla schůzka realizačního týmu. V tomto měsíci se pracovalo na obsahu workshopu 

"Fyzika, chemie, přírodopis", který je naplánován na 24.11.2016 v Karlových Varech - cílem 

workshopu bude výměna zkušeností, nápadů a námětů na zajímavé laboratorní práce, 

experimenty, pozorování a inovace ve výuce výše uvedených předmětů. Workshop je vhodný 

pro učitele, ale i další zájemce o přírodní vědy. Dále připravujeme aktivity na sdílení zkušeností 

pro MŠ a workshop zaměřený na výuku finanční gramotnosti. Probíhá doplňování analytické 

části dokumentu místního akčního plánu a práce na dalších kapitolách tohoto dokumentu. 

 MAP ORP Kraslice – proběhla jednání dvou pracovních skupin - PS pro předškolní vzdělávání a 

PS pro základní vzdělávání, kde byly řešeny problémy a potřeby v těchto oblastech na území 

ORP a diskutovány možnosti jejich řešení a naplnění. Zároveň probíhají přípravy vzdělávacích 

aktivit a aktivit na výměnu a sdílení zkušeností v rámci budování znalostních kapacit. Některé 

jsou již naplánovány - bližší informace jsou k nalezení na webu nositele v sekci daného 

projektu. 



 MAP ORP Sokolov – proběhly čtyři pracovní skupiny se zaměřením na společné vzdělávání, 

předškolní vzdělávání, čtenářskou a matematickou gramotnost a polytechnické vzdělávání, 

volnočas a podnikavost dětí. Na setkáních byla daná témata prodiskutována v souvislosti s 

potřebami řešit identifikované problémy a naplňovat zjištěné potřeby v nich na území ORP.  

Zároveň probíhají přípravy vzdělávacích aktivit a aktivit na výměnu a sdílení zkušeností v rámci 

budování znalostních kapacit. Některé jsou již naplánovány - bližší informace jsou k nalezení 

na webu nositele v sekci daného projektu. 

 MAP ORP Sokolov a MAP ORP Kraslice - jsou naplánovány zážitkové kurzy s názvem 

"Ochutnávka kritického myšlení s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti". 

Uskuteční se na statku Bernard a jsou určeny pedagogům dětí předškolního věku I starších 

žáků. Termíny kurzů: 28.11. a 30.11.2016 zaměřeno na menší děti (předškolní a 1.-3. třídy) a 

29.11. a 1.12.2016 zaměřeno na starší děti (4. – 5. třída a 2. stupeň). Semináře budou vždy 

probíhat od 8:30 do 15 hodin. Na semináři se seznámíte s příklady metod kritického myšlení 

vhodnými pro užití ve vzdělávacím procesu dětí a žáků v MŠ a ZŠ. Tématem provede zkušená 

lektorka Mgr. Kamila Bergmannová, která vede také kurzy Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení (RWCT) v Praze.  

 MAP ORP Sokolov, Kraslice a Karlovy Vary - manažeři těchto tří projektů budou v listopadu 

realizovat společnou akci s názvem "Společné vzdělávání aneb už to dávno děláme, pojďme si 

tedy vyměnit naše zkušenosti". Akce se uskuteční dne 8.11.2016 v Královském Poříčí formou 

panelové diskuze. Diskutovanými tématy budou: podpůrná opatření, práce se zdravotně 

znevýhodněnými dětmi a žáky, práce s dětmi a žáky ohroženými školním neúspěchem, péče o 

nadané děti, vhodné metody a formy hodnocení, efektivní motivace, spolupráce s rodinami a 

spolupráce v sociální oblasti.  

Pokud byste měli zájem zúčastnit se výše uvedených akcí, kontaktujte Stanislavu Slunčíkovou - 

sluncikova@mas-sokolovsko.eu, tel.: 775 30 30 67.   

 Animace mateřských a základních škol - dále trvají metodické podpory škol, které projevily 

zájem, a to především v oblasti výkladu výzvy, jednotlivých šablon a práce s ISKP (tj. 

poradenství při výběru a zpracování žádostí o dotaci na tzv. šablony škol). Pro zpětnou vazbu 

jsme vytvořili google dotazník, který byl odeslán všem mateřským a základním školám našeho 

území, nyní sbíráme odpovědi, na jejichž základě zpracujeme vyhodnocení, s kterým dále 

budeme pracovat.  

 Karlova stezka II - Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky – realizace projektu běží dle 

plánu. Schvalování změn v časovém harmonogramu a v osobě kontaktní osoby proběhlo 

úspěšně. Projektový manažer vyjednal prodloužení povolení k pracím na části pozemků, které 

jsou ve vlastnictví SUAS.  

 Aktivity Celostátní sítě pro venkov – dokončil a odevzdal se návrh na podporu některých 

drobných aktivit MAS z rozpočtu CSV, jedná se o následující: 1. Exkurze pro členy/partnery 

MAS do německé  MAS v Mansfeldu / 2. Slavnosti vody / 3. Propagace.  

 Časopis Leader Sokolovsko - v prosinci letošního roku bude vydáno další číslo časopisu Leader 

Sokolovsko, v nynější době probíhají práce na jednotlivých článcích časopisu. Máte-li článek, 



který považujete obsahově za vhodný k uveřejnění v časopise Leader, pošlete jej do 

15.11.2016 na adresu sluncikova@mas-sokolovsko.eu  

 Projekt „Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy 

v sokolovské kotlině“ – tento projekt z ROP Severozápad se nachází v době udržitelnosti, 

v měsíci říjnu byla schválena 3. monitorovací zpráva v době udržitelnosti tohoto projektu, 

která byla připravena manažerkami MAS. Čekají nás ještě dva roky udržitelnosti tohoto 

projektu. 

 

 Plánovaný projekt - naše MAS společně s MAS Český les a MAS 21 plánuje pro příští rok 

projekt s prozatímním pracovním názvem "Stezky křížem krážem". Proběhla prvotní schůzka, 

na které se debatovalo nad tématem projektu, zapojení partnerů a nad pojetím celého 

projektu.     

 

 


