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Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za únor 2021 

 

Dobrý den,  

 

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v únoru 2021 

manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali: 

 

1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020 

IROP: Průběžně konzultujeme záměry připravované do výzev roku 2021, kancelář MAS se 

vystavila vyjádření k žádostem o změnu projektů v realizaci či v udržitelnosti. 

 

OPZ: Byl poskytnut souhlas s prodloužením jednoho projektu, jehož realizace je 

komplikována vládními opatřeními.  

 

PRV: Během měsíce února došlo ke schválení zbývajících žádostí z loňské výzvy (celkem 

17). Postupně tak probíhají podpisy Dohod o poskytnutí dotace. Dne 3.2. proběhlo online 

jednání Výběrové komise nad úpravou preferenčních kritérií, následně ztvrzené per rollam 

hlasováním. Probíhají administrativní kroky nutné před vyhlášením 5. výzvy PRV, což by 

mělo být začátkem dubna. 

 

Byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj žádost o změnu, ve které byly nahlášeny 

změny ve složení členů povinných orgánů MAS (výběrová komise ad.). 

 

2. SCLLD na období 2021-2027 

Postupně probíhají strukturované rozhovory se starosty k přípravě projektů obcí a zaměření 

opatření přes CLLD v novém programovém období. 

Pracovnice MAS se zúčastnily online semináře k OP Zaměstnanost, kde se řešila míra a 

způsob zapojení MAS do tohoto připravovaného operačního programu. 

Připomínkovali jsme návrh programového dokumentu IROP pro programové období 2021 – 

2027. 

Čekáme na vyhlášení výzvy pro předkládání koncepčních částí strategií MAS ke kontrole ze 

strany MMR. 

 

3. Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018 – 2023 

Projekt hrazený ze SC 4.2 IROP je určený k úhradě části režií MAS spojených s realizací 

výzev. Tzn. školení, zasedání povinných orgánů, část mezd týmu MAS, kancelář MAS apod. 

Projekt běží dle svého plánu. V únoru byla ze strany poskytovatele schválena žádost o změnu, 

kde jsme nahlašovali úpravy rozpočtu aktuální etapy (přesun uspořených prostředků do 

příštích etap). V březnu budeme na CRR IROP podávat žádost o proplacení výdajů z 2. 

pololetí 2020 a zprávu o realizaci projektu. 

 

4. MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II 

V únoru proběhlo mnoho on-line aktivit na různorodá témata. Byly realizovány webináře: 

ICT v distanční výuce pro pokročilé, Správní řízení pro ředitele škol, Efektivní vzdělávání(se) 

či Školní zralost pro cílovou skupinu rodiče a také pro pedagogické pracovníky. Zároveň 
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proběhly pracovní skupiny pro čtenářskou a pro matematickou gramotnost. V rámci 

implementace akčního plánu jsme uskutečnili např. webinář Využití on-line nástrojů v 

hodinách matematiky, kde se účastníci mohli seznámit s pestrou škálou on-line nástrojů pro 

výuku tohoto předmětu. V této oblasti bychom rádi v budoucnu realizovali ještě rozšířený 

kurz s praktickými ukázkami. Proběhl webinář pro učitele mateřských škol – Práce s knihou. 

Podpora duševního zdraví podpora pozitivního chování při on-line výuce byla tématem 

webináře, který pro nás připravil ČOSIV.  Pro sborovny začala série webinářů na téma Paměť 

a efektivní učení. Dále aktivně probíhá plánování vzdělávacích aktivit, setkání pracovních 

skupin a setkání ředitelů na následující měsíce.  

V únoru spatřil světlo světa náš plátek – bulletin, shrnující uplynulé měsíce v projektu,  

s názvem Covidí rok aneb nic nás nezastaví! K přečtení či stažení je dostupný na webových 

stránkách MAS: http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-so-kr/.   

Projekt byl prezentován v Sokolovské deníku, a to jak v tištěné verzi, tak internetové.  

V rámci plnění tzv. analytické a koncepční části projektu byly připraveny v součinnosti s ORP 

Sokolov a ORP Kraslice formuláře pro zprávy o pokroku škol, jež budou v následujícím 

měsíci distribuovány na školy pro jejich doplnění.  

Manažerky projektu se zároveň pravidelně vzdělávají v různých relevantních oblastech. 

Účastnily se tak např. sdílení zkušeností v oblastech středního článku a wellbeingu, jak 

pracovat se stresem v této době, využití instagramu pro PR projektu, tematického dne 

k psychohygieně, apod. 

Zároveň připravujeme žádost o navazující projekt MAP III. 

 

5. MAP Karlovarsko II  

V únoru se toho stalo hodně. Účastnili jsme se focus group v mezinárodním výzkumu ke 

vzdělávání ve strukturálně znevýhodněných krajích, výzkum zaštiťuje MŠMT. Uskutečnili 

jsme dvě otevřená jednání pracovních skupin, na kterých jsme předali zajímavé poznatky 

z veletrhu „Úspěch pro každého žáka“, proběhlo také samostatné jednání pracovní skupiny 

k výuce angličtiny. Členové pracovních skupin v únoru připomínkovali a doplňovali SWOT 

analýzu a analýzu problémů a potřeb. Připravujeme další otevřená jednání pracovních skupin, 

na tato jednání domlouváme účast zajímavých hostů – věříme, že tato jednání budou 

oboustranně přínosná, i pro naše aktéry, i pro hosty. Připravujeme online vzdělávací aktivity, 

např. leadership pro ředitele škol a klíč k vlastnímu potenciálu. Konzultujeme také 

připravované investiční záměry. V rámci omezených možností běží i implementační aktivity 

(kurz podnikavosti, školení sboroven, hodina angličtiny s cizincem) – našli jsme si různé 

cesty a náhradní formy, jak na to. V únoru jsme také pokračovali ve strukturovaných 

rozhovorech s řediteli škol, osobní jednání jsou nejpřínosnější pro zjišťování potřeb škol. 

V neposlední řadě probíhá příprava navazujícího projektu MAP III. Kvůli opatřením proti 

covid jsme si vzdáleni (fyzicky), ale zároveň blízko (přes obrazovky, společnými aktivitami a 

úsilím zlepšovat vzdělávání na Karlovarsku). 

 

6. Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko)  

Projekt věnovaný rozvoji cyklostezky s názvem Karlova stezka se s datem 30.6.2020 dostal 

do svého konce. V únoru nám bylo schváleno finální vyúčtování celého projektu. I po 

http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-so-kr/
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ukončení projektu probíhá nadále komunikace mezi partnery projektu. Momentálně je 

v přípravě podpis smlouvy o udržitelnosti výstupů projektu, kterou podepíšou všichni partneři 

projektu. 

 

7. Animace základních a mateřských škol  

V únoru byly školy opět informovány o novinkách k Šablonám II a Šablonám III, tentokrát 

v oblastech kvalifikačních požadavků a realizace distanční výuky.  

 

8. Čištění řeky Ohře 

V únoru započala intenzivní příprava Čištění řeky Ohře 2021. V rámci vývoje 

epidemiologické situace došlo k posunutí termínu na 17.4.2021 (kdy proběhne individualizace 

čištění od pátku do neděle 16.-18.4.2021). Zájemci se mohou hlásit skrze registrační formulář 

zde: https://1url.cz/zzAZv.  

 

9. Další 

Manažerka MAS se zúčastnila pravidelného jednání Výboru NS MAS ČR. Iniciovali jsme 

vznik pravidelné platformy MAS Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje 

k Fondu pro spravedlivou transformaci, pokud se zadaří, tato platforma MAS se začne 

pravidelně 1x měsíčně scházet od dubna.  

 

Zúčastnili jsme se webináře k RE:START a Fondu pro spravedlivou transformaci. 

 

Zúčastnili jsme se jednání Pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS ČR k pilotáži tzv. středního 

článku podpory regionálního školství. I když tato pilotáž proběhne mimo náš region, a to 

v okresech Semily a Svitavy, zajímá nás vývoj této novinky v regionálním školství. 

https://1url.cz/zzAZv

