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Zápis z jednání VH MAS 18. ledna 2022, Sokolovna Milotice n.B. 

 

Přítomni: 

1. Vojtěch Skácel, FO Rakov 

2. Alena Veličková, SH ČMS – SDH Horní Újezd 

3. Radim Haitl, obec Střítež n. L. 

4. Petra Kočnarová, obec Skalička 

5. Ladislav Lesák, obec Býškovice 

6. Ivan Fibich, ZŠ a MŠ Bělotín 

7. Pavel Malovec, Včelí království z.s. 

8. Radomír Baar, FO Hranice 

9. Eduard Kavala, Obec Bělotín 

10. Václav Stodůlka, BSM-kovovýroba s.r.o. 

11. Eduard Kozák, FO Bělotín-Lučice 

12. Roman Horník, Hranicko a.s. 

13. Blanka Hlaváčková, Penzion Ostravanka 

14. Marek Pavela, obec Teplice n. B. 

15. František Kopecký, FO Rakov 

16. Marie Holčáková, soukromý zemědělec Jindřichov 

17. Daniela Tvrdoňová, obec Rouské 

18. Arnošt Hradil, soukromý zemědělec Provodovice 

19. Radovan Mikuš, FO Všechovice 

20. Michal Ondra, iHranice.cz s.r.o. 

21. Zdeněk PETR, Statky Potštát a.s. 

22. Vladimíra Kubešová, TJ Sokol Hranice 

23. Jaroslav Šindler, obec Partutovice 
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24. Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n.L. - přišel později 

Omluveni: 

Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n. B. 

Lubomír Holčák, soukromý zemědělec Jindřichov 

Karolína Berousková, FO Hranice 

Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd, z.s. 

Mirko Troup, FO Hranice 

Miroslav Wildner, FO Býškovice 

Jana Černá, TJ Střítež n.L. 

Marcela Tomášová, MR Hranicko 

Martin Šimák, Andělé Stromu života p. s. 

Robert Sargánek, Sargánek, spol. s r.o. 

Jaroslav Jiříček, GOLF CLUB Radíkov, z.s. 

Libor Pírek, Sbor dobrovolných hasičů Rakov 

 

Hosté: 

1. Oldřich Šnajdárek, SHR 

2. Žaneta Rosová, MAS Hranicko 

3. Hana Gaďurková, MAS Hranicko 

4. Olga Vilímková, MAS Hranicko 

5. Vladislava Závrská, MAS Hranicko 

6. Zdeněk PETR (ml.), Statky Potštát a.s. 

 

V. Skácel pozdravil a uvítal přítomné, poté upozornil na to, že shromáždění VH MAS není usnášeníschopné 

(přítomno jen 23 členů z 52, pro usnášeníschopnost je nutná nadpoloviční většina členů viz stanovy čl. 10, 

bod 7.).  

Dle stanov byla o 30 minut později zahájena náhradní valná hromada MAS. 

Přítomno členů na jednání: 23 
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Návrh programu jednání VH MAS konaného dne 18. ledna 2022: 

1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu) 

2. Kontrola plnění usnesení 

3. Aktualizace Stanov MAS a Jednacího řádu VH MAS 

4. Členské příspěvky na rok 2022 

5. Plán činnosti kanceláře 2022 

6. Schválení aktualizované koncepční části SCLLD 2021 - 2027 

7. Rozdělení zbylých a nových alokací PRV do Fichí  

8. Preferenční kritéria PRV, Fiche 20, oblast A) „Veřejná prostranství“ 

9. Propagace realizovaných projektů SCLLD 2014-2020 

10. Různé 

✓ Informace o aktuálních výzvách a čerpání SCLLD 2014-2020 

✓ Informace o rozběhu SCLLD 2021-2027 

✓ Realizace MAP II., Příprava MAP III. 

✓ Šablony pro školy 

✓ Šablony pro NNO 

✓ MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® 

 

V. Skácel se dotázal, zda má někdo ze členů VH MAS námitky proti programu nebo návrhy na jeho změnu? 

Nikdo nevystoupil. 

 

1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu) 

UVHMAS/1/2022 

a) VH MAS jmenovala zapisovatelku dnešního jednání Žanetu Rosovou 

b) VH MAS schválila ověřovatele zápisu R. Horníka a E. Kozáka 

c) VH MAS schvaluje program jednání VH v předneseném znění. 
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(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

2. Kontrola plnění usnesení 

V. Skácel uvedl, že se jedná se o kontrolu plnění usnesení z jednání VH MAS ze dne 24.8.2021: 

UVHMAS/42/2021 

a) VH MAS schválila ukončení členství Oldřicha Šnajdárka. 

UVHMAS/43/2021 

a) VH MAS projednala SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2021-2027“ 

b) VH MAS schválila SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2021-2027“ 

c) VH MAS pověřuje hlavního manažera pro realizaci SCLLD podáním SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2021-

2027“ na Ministerstvo pro místní rozvoj 

Usnesení splněno. Koncepční část SCLLD 2021 – 2027 byla podána dne 31.8.2021 v MS2014+, po dvou výzvách 

k doplnění, kdy jsme podali 1. doplnění dne 18.10.2021 a 2. doplnění dne 26.10.2021, byla SCLLD schválena ze strany 

MMR dne 4.11.2021. Více viz samostatný bod programu VH 

UVHMAS/44/2021 

a) VH MAS projednala zprávu KK MAS o posouzení stížnosti člena MAS 

b) VH MAS ukládá předsedovi MAS a managementu MAS na příští jednání VH předložit návrh změny stanov dle 

doporučení KK MAS 

Usnesení splněno. Bude projednáno na dnešním jednání. 

Dále o kontrolu plnění usnesení z per rollam hlasování VH 29.9.2021: 

UVHMAS/45/2021 

a) VH MAS schválila finální verzi Směrnice č. 1/2021 Interní postupy pro implementaci SCLLD, Programový rámec 

MAS-IROP 

Usnesení splněno. MAS dle Interních postupů ver. 1.4 vyhlásila a dále administruje 13. výzvu MAS-IROP Bezpečnost 

dopravy IV. 

A nakonec o kontrolu plnění usnesení z per rollam hlasování VH 19.11.2021: 

UVHMAS/46/2021 

a) VH MAS schvaluje pořadí projektů za každou vyhlášenou Fichi Výzvy č. 6 MAS-PRV  

b) VH MAS schvaluje seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci Výzvy č. 6 MAS-PRV 

Usnesení splněno. Výsledky opakovaného výběru Žádostí o dotaci Výzvy č.6 MAS-PRV byly 25.11.2021 předloženy na 

SZIF, který je 26.11.2021 schválil. Aktuálně má z 26 podpořených projektů podepsanou Dohodu 6 projektů, všechny 

ostatní už obdržely výzvu k podpisu Dohody nebo mají alespoň kladně ukončenou administrativní kontrolu na SZIF. 



 

5 

A.Hradil upozornil na skutečnost, že členové VH nedostali emailem zápis z per rollam hlasování VH 

19.11.2021. Management MAS tak musí svoji chybu napravit v nejbližších dnech. Bude zkontrolováno 

v rámci kontroly plnění usnesení na další VH MAS. 

 

UVHMAS/2/2022 

a) VH MAS projednala zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejících jednání VH MAS 

b) VH MAS schválila zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházející VH v předneseném znění 

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

3. Aktualizace Stanov MAS a Jednacího řádu VH MAS 

F. Kopecký uvedl, že aktualizace Stanov MAS Hranicko byla vytvořena na popud Kontrolní komise MAS a to 

dle jejich doporučení ze dne 4.8.2021, které schválila a jejich úpravu doporučila VH MAS 24.8.2021. 

V podkladech pro jednání VH MAS 18.1.2022 byla zaslána aktualizace Stanov MAS Hranicko s vyznačením 

změn oproti aktuální verzi. F. Kopecký podrobně prošel jednotlivé změny ve stanovách. Jediná připomínka 

k aktualizaci stanov ze strany členů VH byla k aktualizaci článku 10, Valná hromada, bod 9, kde management 

navrhuje tuto zažlucenou aktualizaci: 

Pokud se jednání Valné hromady nemůže zúčastnit člen - fyzická osoba nebo zmocněný zástupce 

člena – právnické osoby, může zplnomocnit zastupováním jinou osobu. Taková plná moc musí mít 

platnost jen pro zastupování na jedné konkrétní Valné hromadě. Pokud je takto zplnomocněná 

osoba, která už je členem spolku (fyzická osoba nebo zmocněný zástupce jiného člena – právnické 

osoby), disponuje tato osoba při hlasování taktéž hlasem člena, kterého zastupuje. Toto zplnomoc-

nění může být uděleno pouze členovi nebo zástupci člena, který přísluší do stejné zájmové skupiny 

a musí být úředně ověřeno nebo podepsáno za přítomnosti Managementu MAS. Zplnomocnění de-

finované v tomto bodě lze využívat pouze v mimořádných situacích, nelze jej aplikovat pravidelně 

na každé či téměř každé jednání Valné hromady. Nadužívání plné moci dle tohoto bodu může v dů-

vodných případech posoudit Kontrolní komise, která může příslušného člena vyzvat k nápravě či 

navrhnout Valné hromadě jiné nápravné opatření.  

Výsledkem diskuse k aktualizaci článku 10, Valná hromada, bod 9 – prozatím k aktualizaci této části nedojde. 

Je třeba tuto pasáž předat KK MAS k projednání a bližší specifikaci. Aktualizace této pasáže bude znovu 

projednána na další VH. 

 

F. Kopecký uvedl, že aktualizace Jednacího řádu VH MAS vznikla z iniciativy managementu MAS poté, co SZIF 

při posuzování našeho per-rollam hlasování uplatnil obecné pravidlo, které říká, že pokud hlasující člen MAS 

neodešle své stanovisko k hlasování, platí jakoby s návrhem nesouhlasil a je zaznamenáno, že hlasoval 
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PROTI. Pravidlo bylo uplatněno, jelikož MAS neměla výše popsanou situaci ošetřenu v jednacím řádu VH. 

Management MAS ve spolupráci s vedením MAS připravil aktualizaci Jednacího řádu VH MAS, který byl 

členům zaslán v podkladových materiálech s vyznačenými změnami. 

 

Na jednání přišel J. Čoček. 

Přítomno členů na jednání: 24 

 

UVHMAS/3/2022 

a) VH MAS projednala aktualizaci Stanov MAS Hranicko a Jednacího řádu VH MAS Hranicko 

b) VH MAS schválila aktualizaci Stanov MAS Hranicko a Jednacího řádu VH MAS Hranicko 

(pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

4. Členské příspěvky na rok 2022 

Ž. Rosová uvedla, že VH MAS 4.2.2021 schválila na svém jednání výši členských příspěvků pro rok 2021 

takto: 

Druh členství  
fyzická osoba nepodnikající 1 000 Kč 

fyzická osoba podnikající 1 200 Kč 

právnická osoba 2 400 Kč 

nestátní nezisková organizace 1 000 Kč 

obec 1 200 Kč + 6 Kč na obyv. 

dobrovolné sdružení obcí 1 200 Kč za členskou obec 

příspěvkové organizace obcí, 
subjekty se státní či krajskou 
účasti 1 000 Kč 

 

Všichni členové VH MAS uhradili čl. příspěvky za rok 2021 do konce roku 2021.  

Úhrn vybraných čl. příspěvků za rok 2021: 135.722,-Kč. 

Bylo diskutováno o možnosti navýšení členských příspěvků a padla shoda v členské základně se tímto 

zabývat při stanovení výše čl. příspěvku pro rok 2023.  

 

UVHMAS/4/2022 
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a) VH MAS projednala členské příspěvky MAS Hranicko na rok 2022 

b) VH MAS schválila výši členských příspěvků pro rok 2022 ve stejné výši jako v roce 2021. 

(pro: 23, proti: 0, zdržel se: 1) 

 

5. Plán činnosti kanceláře 2022 

F. Kopecký uvedl, že management MAS připravil tak jako každý rok Plán činnosti kanceláře MAS ke schválení. 

Plán zohledňuje aktuální úkoly a cíle organizace v čele s úspěšnou realizací SCLLD MAS Hranicko. 

 

UVHMAS/5/2022 

a) VH MAS projednala Plán činnosti kanceláře MAS pro rok 2022 

b) VH MAS schválila Plán činnosti kanceláře MAS pro rok 2022 

(pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

6. Schválení aktualizované koncepční části SCLLD 2021 - 2027 

F. Kopecký uvedl, že koncepční část SCLLD 2021 – 2027 byla podána dne 31.8.2021 v MS2014+, po dvou 

výzvách k doplnění, kdy jsme podali 1. doplnění dne 18.10.2021 a 2. doplnění dne 26.10.2021, byla SCLLD 

schválena ze strany MMR dne 4.11.2021. V rámci doplnění jsme byli vyzváni k redukci vysokého počtu 

specifických cílů (původně 24, nyní 12) a opatření (původně 76, nyní 32). Redukce byla provedena formálně, 

tj. byly slučovány příbuzné specifické cíle a opatření tak, aby nedošlo k redukci obsahu – oblastí, opatření, 

aktivit, to vše v SCLLD zůstalo obsaženo dle původní verze. Dále byly doplněny v menším rozsahu též 

kapitoly 1.2, 2.1, 3.3 a redukovány nadbytečné pasáže v kap. 3.2. Vzhledem k významné výše popsané 

proměně dokumentu předkládá management MAS Koncepční část SCLLD 2021-2027 ke znovu schválení 

Valnou hromadou. Koncepční část SCLLD 2021-2027 byla součástí podkladových materiálů. 

 

UVHMAS/6/2022 

a) VH MAS projednala upravenou Koncepční část SCLLD 2021-2027  

b) VH MAS schválila upravenou Koncepční část SCLLD 2021-2027 

(pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0) 
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7. Rozdělení zbylých a nových alokací PRV do Fichí 

F. Kopecký uvedl, že MAS Hranicko obdržela na roky 2022 a 2023 alokaci ve výši 5 376 400,- Kč, která bude 

rozdělena mezi stávající 2 zemědělské, 2 podnikatelské a 1 „vesnickou“ Fichi, přičemž tato Fiche 20 Obnova 

vesnic se dále dělí na několik podoblastí. Samozřejmě není povinností alokaci rozdělit do všech 5 fichí, může 

být rozhodnuto, že se některá Fiche již vyhlašovat nebude. 

Vedle toho je k dispozici z minulých výzev ještě zbytková alokace 144 562,- Kč vzniklá díky krácení rozpočtů a 

úsporám v projektech, zde je předpoklad tyto prostředky zachovat v příslušných Fichích.  

Do třetice je potřeba rozhodnout o částce 1 833 140,- Kč zbylé z Výzvy č.7 MAS-PRV zaměřené na mateřské 

a základní školy. Do 10.1. jsme provedli sběr projektových záměrů, v rámci něhož se přihlásilo celkem 8 škol 

s projektovými záměry v objemu několikanásobně převyšujicímu uvedenou alokaci.  VH tak může potvrdit 

znovu vyhlášení výzvy nebo prostředky částečně či zcela převést do jiných Fichí.  

 

Jako podklad VH byla zaslána tabulka, do níž je možno ve žlutém sloupci dosazovat a upravovat procenta 

rozdělení nové alokace s tím, že jsou vidět výsledné alokace pro jednotlivé Fiche.  

VH rovněž může Výboru MAS doporučit časový plán čerpání, přičemž k dispozici budou celkem 3 termíny 

vyhlašování výzev: květen 2022, únor 2023 a červen 2023. Důležitou novinkou pro rozhodování také je, že 

Fiche 20 se od roku 2023 zúží pouze na oblast f) Kulturní a spolková zařízení, pokud by tedy měly být 

vyhlášeny opětovně MŠ a ZŠ, musí se tak stát na jaře letošního roku, přičemž ostatní oblasti Fiche 20 by tak 

přišly na řadu až v roce 2023.  

Pro informaci jsme členům VH také zaslali aktuální Harmonogram Výzev, kde je vidět, kolik prostředků v 

jednotlivých Fichích už bylo v rámci celého dotačního programu MAS-PRV vyčerpáno. Výzva č.8 zaměřená 

na Veřejná prostranství s vyhlášením v únoru 2022, je Výborem MAS schválena a tato alokace nebude nikam 

přesouvána. 

Management MAS svolal dne 13.1.2022 společné setkání 3 pracovních skupin a členské základny MAS, kde 

vznikl návrh rozdělení alokací mezi jednotlivé Fiche, tento návrh byl zaslán členům VH MAS a přednesen na 

VH. Přítomní členové VH jej beze změny akceptovali. 

 

UVHMAS/7/2022 

a) VH MAS projednala rozdělení alokací přechodného období programového rámce PRV do Fichí   
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b) VH MAS schválila rozdělení alokací přechodného období programového rámce PRV do Fichí dle důvodové 

zprávy 

(pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

8. Preferenční kritéria PRV, Fiche 20, oblast A) „Veřejná prostranství“ 

F. Kopecký uvedl, že dle platného Harmonogramu Výzev MAS vyhlásí v únoru 2022 Výzvu č.8 MAS-PRV 

s jedinou Fichí 20, oblast A) veřejná prostranství s alokací 2.134.948 Kč.  

Valná hromada MAS již dříve schválila principy (názvy) preferenčních kritérií, nyní je potřeba schválit detailní 

znění, škály a bodové hladiny přímo pro chystanou Výzvu č.8. 

Vedoucí manažer principy vypracoval návrh konkrétního znění, který odkonzultoval v několika kolech s CP 

SZIF, v podkladu zaslaném členům VH MAS tak v poznámkách popisuje, které parametry je možno bez 

problémů ještě upravovat, ostatní textaci doporučuje ponechat v navrženém znění, samozřejmě pokud 

nebude vůle Valné hromady jiná. Připraveno je 8 preferenčních kritérií, manažer doporučuje do výzvy 

ponechat jen 4-6 kritérií. 

VH také může ještě změnit minimální a maximální rozpočet na jeden projekt nebo minimální požadovaný 

počet bodů. 

Management MAS svolal dne 13.1.2022 společné setkání 3 pracovních skupin a členské základny MAS, kde 

se účastníci zabývali i tímto materiálem. Účastníci navrhli Valné hromadě vyřadit preferenční kritéria „Poměr 

způsobilých výdajů vůči ploše upravovaného prostranství“ a „Veřejné prostranství se nachází u turistické 

atraktivity“. 

 

Proběhla diskuse k jednotlivým kritériím: 

Kritérium 3) „Pestrost pořizovaného mobiliáře a solitérních hracích a vodních prvků“ 

Bylo navrženo, aby došlo k redukci vyjmenovaných prvků tak, aby nebyla hodnocena přítomnost těch 

nejobvyklejších, ale pouze těch méně obvyklých a kritérium tak bylo v podstatě přísnější. Také bylo navrženo 

vyřadit některé prvky, které nejsou Byla navržena následující úprava vyjmenovaných prvků: 

* lavička,  
* venkovní stůl se sezením a odpadkovým košem 
* odpadkový koš,  
* veřejné WC,  
* psí záchod,  
* stojan na kola,  
* informační panel nebo orientační mapa nebo rozcestníky 
* plakátovací plocha,  
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* rekonstrukce pomníku,  
* přístřešek do 25 m2 zastavěné plochy  
* hrací prvek pro děti 
* prostorové umělecké či jiné solitérní dílo/prvek 
* vodní prvek: kašna, fontána, pítko, ptačí napajedlo či koupadlo 

Kritérium 5 „Poměr způsobilých výdajů vůči ploše upravovaného prostranství“  

Potvrzen návrh ze setkání PS a členů VH vyřadit toto kritérium 

Kritérium 6 „Veřejné prostranství se nachází u turistické atraktivity“. 

Potvrzen návrh ze setkání PS a členů VH vyřadit toto kritérium 

Kritérium 7 „Projekt obsahuje vodní prvek“ 

U tohoto kritéria proběhlo dílčí hlasování zda ho ve Fichi ponechat  

PRO ponechání kritéria bylo 19 členů VH MAS 

PROTI ponechání kritéria byli 2 členové VH MAS 

ZDRŽELI SE 3 členové VH MAS 

 

Ostatní kritéria beze změn 

 

Z jednání odešli E. Kavala, I. Fibich a Z. Petr. 

Přítomno členů na jednání: 21 

 

UVHMAS/8/2022 

a) VH MAS projednala preferenční kritéria PRV, Fiche 20, oblast A) „Veřejná prostranství“ 

b) VH MAS schválila preferenční kritéria PRV, Fiche 20, oblast A) „Veřejná prostranství“ po provedených 

změnách 

(pro: 18, proti: 2, zdržel se: 1) 

 

9. Propagace realizovaných projektů SCLLD 2014-2020 

F. Kopecký uvedl, že jelikož máme v podstatě rozděleny všechny prostředky z období 2014-2020 a během 

roku 2022 bude fyzicky dokončena valná většina projektů, chce management MAS komplexně zpropagovat 

výsledky SCLLD a realizované projekty. Naposledy tomu tak bylo v roce 2014, kdy jsme spolu s MR Hranicko 

vydali knihu a kalendář. Management MAS se zatím úplně neshodl na vhodném formátu, proto chceme 
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slyšet názor členské základny, o co by byl největší zájem, promítnout do toho samozřejmě musíme i výši 

nákladů, které budou orientačně sděleny na jednání VH. Možnosti jsou např.: 

Společná kniha s MR Hranicko, samostatná kniha jen za MAS, speciální číslo zpravodaje, brožurka, www 

prezentace s popisem a fotkami, facebooková stránka, instagram, interaktivní online mapa s rozklikem 

informací a fotek, placený seriál v Hranickém týdnu ad. 

V rámci diskuse se členové VH shodli na propagaci realizovaných projektů přes sociální sítě (facebook, 

instagram a LinkedIn) s odkazem na umístění na webových stránkách MAS a současné prezentace této 

informace v médiích. Management MAS připraví plán a rozpočet výše uvedené propagace na další jednání 

VH. 

 

UVHMAS/9/2022 

a) VH MAS projednala formy propagace realizovaných projektů SCLLD 2014-2020 

b) VH MAS pověřuje management MAS přípravou konkrétního návrhu propagačních aktivit dle důvodové 

zprávy 

(pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

10. Různé 

✓ Informace o aktuálních výzvách a čerpání SCLLD 2014-2020 

F. Kopecký uvedl, že podklad tabulka Harmonogram Výzev sumarizuje výši prostředků rozdělených 

v jednotlivých opatřeních a Fichích dotačních programů MAS. Tabulka stavu administrace Výzev sumarizuje 

stupně realizace podpořených projektů za jednotlivé výzvy.  

 

✓ Informace o rozběhu SCLLD 2021-2027 

F. Kopecký uvedl, že v rámci rozběhu SCLLD 2021-2027 nás v roce 2022 čeká vypracování a podání 

jednotlivých programových rámců, doporučuje, aby si členové VH prohlédli zaslané podklady, zabalený zip 

s grafikou či prezentacemi: 

IROP – rozšíření podporovaných oblastí, dne 2.12. proběhlo Diskusní setkání k budoucnosti MAS, účastníci 

se v rámci IROP shodli na prioritách Bezpečnost dopravy, mateřské školy, základní školy, sociální služby, 

s otazníkem jsou cyklostezky, zelená infrastruktura veřejných prostranství a infrastruktura cestovního ruchu 

OP Z+ - má být řešeno jedním zastřešujícím projektem, kde bude nositelem MAS, v rámci něho všechny 
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aktivity ve spolupráci s aktéry v území 

OP TAK – stále se řeší, zda bude jen animace v území nebo vlastní alokace a výzvy 

OP ŽP – zřejmě jen omezená podpora, zvažuje se za každou MAS 1 pilotní projekt na ukázkovou realizaci 

energetických úspor 

OP TP – Kopecký na VH prezentoval čerstvou informaci z Výboru MAS o způsobu stanovení alokace pro MAS 

na projekt Režie MAS 2021-2027 

 

✓ Realizace MAP II., Příprava MAP III. 

MAP II 

H. Gaďurková uvedla, že v rámci projektu MAP II proběhly tyto akce: 

23.9. 2021 ŘV MAP II (agenda: MAP III, evaluace projektu, opatření pro rovné příležitosti) 

4.11. 2021 ŘV  MAP II (Aktualizace SR MAP tabulka investičních priorit, Memorandum o spolupráci obcí 

mikroregionu Rozvodí v oblasti vzdělávání) 

Evaluace projektu, třetí průběžná sebehodnotící zpráva 

Zpravodaj MAP II číslo 5  

 

V rámci projektu proběhla v období září-prosinec 2021 řada vzdělávacích aktivit: 

Setkání ředitelů k tématu regionálního ŠVP, Bezpečnost na internetu, Setkání lídrů rozvoje jednotlivých 

gramotností v regionu, Prevence vadného držení těla, Workshop k inkluzi s Ivetou Míkovou, Workshop 

využití termokamer ve výuce, Workshop Práce se dřevem v MŠ a ZŠ, Workshop Polytechnická výchova – 

Hmyzí domeček, Jak posilovat svoji odolnost pro manažerskou s Blaženou Mačákovou (vzdělávací celodenní 

kurz), Workshop Jak pracovat s talentem s Ditou Palaščákovou, Metodika logopedické péče pro pedagogy 

(vzdělávací akce probíhá průběžně), Oceňující ptaní - efektivní metody pro rozvoj týmu s Blaženou 

Mačákovou (vzdělávací celodenní kurz), Kurz pro pedagogy Příběh pana Tydýta 

 

Příběhy pana Tydýta (zážitkový program pro žáky 1. a 2. třídy ZŠ a předškolní děti) - realizováno průběžně na 

jednotlivých školách. Článek zde. 

 

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti připravuje 5 kufrů plných knih pro děti a žáky v MŠ a ZŠ, 

které budou putovat po školkách a školách v regionu. Podobnou aktivitu plánuje i prac. skupina pro rozvoj 

https://www.regionhranicko.cz/docs/1637141646_map-II-5-web_2q2lpgampv.pdf
https://ihranice.cz/2310/deti-z-materskych-a-zakladnich-skol-se-zapojily-do-zazitkoveho-programu-o-odlisnosti-prijeti-kamaradstvi-a-pravych-zivotnich-hodnotach?fbclid=IwAR1X08wm6-AvL1q-NWKe_ZlAwUgKpB5-PaASikcMM2KDXezUDRWqA6wts_I
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matematické gramotnosti, která připraví kufry plné deskových her na podporu matematického a logického 

myšlení dětí a žáků. Prac. skupina pro polytechnické vzdělávání pořádala workshopy práce se dřevem, díky 

nimž budou pořízeny do zapojených škol sady dřevěných polotovarů, ze kterých si mohou žáci vyrobit např. 

krmítko pro ptáky, hrábě či bedýnku. Na říjnový workshop Využití termokamer ve výuce navázala zápůjčka 

kamer do zapojených škol. Díky tomu si mohli žáci ZŠ některých škol v regionu vyzkoušet netradiční 

badatelskou výuku s termokamerami. Článek zde. 

Na základě impulsů ředitelů vznikly 2 pracovní skupiny zabývající se rozvojem digitální gramotnosti na 

prvním a na druhém stupni ZŠ, které pro školy připravují podklady, jak zapojit digitální technologie do výuky 

nejen v informatice, ale i v ostatních předmětech. 

Pracovní skupina předškolní vzdělávání a péče zorganizovala již podruhé vánoční akci „Dětské vánoční 

poselství“, kdy děti z MŠ v regionu natáčely pásma koled, písniček a vystoupení a ve spolupráci s rodiči 

vyráběly vánoční ozdoby, které byly předány Domovu seniorů Hranice, aby seniorům zpříjemnily Vánoce. 

Videoreportáž zde. 

 

Realizace projektu MAP II bude ukončena k 31.7.2022, v poslední fázi projektu nás čekají následující 

aktivity:  

✓ Aktualizace Popisu potřeb škol  

✓ Aktualizace dokumentace MAP II včetně Strategického rámce s tabulkou investičních priorit na 

nadcházející období 2021+ 

✓ Příprava závěrečného setkání s odbornou veřejností i širší veřejností k projektu MAP 

✓ Vzdělávací aktivity 

✓ Propagace projektu 

 

Příprava MAP III. 

Název projektu:  Místní akční plán vzdělávání pro území SO ORP Hranice III 

Název žadatele:  MAS Hranicko z. s. 

Doba realizace:  1. 8. 2022 – 30. 11. 2023 (16 měsíců) 

Schválený rozpočet: 2.121.020,16 (1.515.014,40 mzdy, 606.005,76 paušální náklady) 

22. 10. 2021  ukončena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti po doplnění 

17. 12. 2021 ukončeno věcné hodnocení (výtah z hodnocení Výběrové komise viz podklad  

10-Hodnocení projektu MAP III) 

4. 1. 2022 výzva k doložení podkladů před vydáním PA, nyní čekáme na potvrzení  

https://ihranice.cz/2308/zaci-na-hranicku-si-mohli-vyzkouset-termokamery-ve-vyuce-prirodovednych-a-technickych-predmetu?fbclid=IwAR2J7kWe_mYiZqbSjwDuDD8loaiGdtQaEaWFWyDRqfGPwQRtJ1B3dDqoWc4
https://www.youtube.com/watch?v=XbeXp24qXKg&t=725s
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o bezdlužnosti,  

po jejich dodání, budou podklady doplněny do systému a ŽoD znovu podána 

březen 2021  vydání právního aktu k projektu 

1. 8. 2022 začátek realizace projektu 

 

✓ Šablony pro školy 

H. Gaďurková uvedla, že z 2. vlny šablon, která měla původně končit k 31.8.2021, ale z důvodu uzavření škol 

byla prodloužena do 28.2.2022, je v realizaci ještě 5 projektů. 

V 3.vlně šablon je v našem regionu realizováno 23 projektů, 1 projekt byl již k 31.8.2021 ukončen a byla mu 

schválena i závěrečná zpráva o realizaci. 

Dle harmonogramu výzev pro rok 2022 Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK) by měla být 

v květnu 2022 vyhlášena další výzva „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ s alokací 7 mld. Kč.  

V rámci této výzvy by měly být podporovány aktivity pro MŠ a ZŠ: personální podpora; osobnostně sociální a 

profesní rozvoj pedagogů; aktivity rozvíjející ICT; mimoškolní a rozvojové aktivity; spolupráce ZŠ a SŠ; 

vzájemná online spolupráce pedagogů na platformě eTwinning; individualizace výuky pro podporu 

speciálních potřeb včetně nadání; stáže pedagogických pracovníků. 

 

✓ Šablony pro NNO 

O. Vilímková uvedla, že od začátku projektu v roce 2020 do konce roku 2021 bylo zrealizováno 16 

Projektových dnů zaměřených na témata: Hasiči, BESIP, Den na farmě, Hudební a taneční den, Komunikaci 

se zvířaty, Čtenářskou gramotnost, Adventní období doma i v přírodě. Na začátku tohoto roku se rozbíhají 

Kluby v neformálním vzdělávání a Vzdělávání pracovníků. Vše je realizováno a připravováno ve spolupráci 

s koordinátorkou projektu O. Vilímkovou. 

Start projektu byl významně ovlivněn Covidovou situací, ale nyní již běží vše naplno, tak abychom 

uskutečnily naplánované aktivity do konce srpna 2023. 

 

✓ MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® 

O. Vilímková uvedla, že značení výrobci jsou průběžně informováni o nabídce účastnit se svým prodejem na 

akcích konaných Asociací regionálních značek i jednotlivými koordinátory značek. 

Na podzim roku 2021 jsme spolupracovali na vytvoření článku do Čtvrtletníku Asociace regionálních značek – 

Zimní čtvrtletník 4/2021, kde se představil držitel značky Hranicko, a.s. a Ekofarma Jezernice s.r.o. se svou 
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Farmářskou prodejnou Agrochov Plus „poznej svého farmáře“. 

Na začátku roku 2022 jsme výrobcům představili možnost žádat dotační prostředky z Olomouckého kraje na 

propagaci značky a nabídli jsme jim pomoc konzultace jejich záměru a sepsání žádosti na Olomoucký kraj. 

Společným žadatelem může být i MAS, kdy výrobci by spoluúčast 50% zaplatili ze svých zdrojů. 

 

 

 

 

 Vojtěch Skácel 

 předseda Výboru MAS 
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