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Informace z MAS Rozkvět—
informační zpravodaj MAS
Rozkvět, z.s. je připraven
jako samostatný dokument
volně šiřitelný a využitelný
obcemi zájmového území
MAS Rozkvět a dalšími partnery za účelem prezentace
činnosti MAS, SCLLD a jednotlivých projektů.
Materiál je možné dále šířit
jako celek—příloha obecního
zpravodaje.
Obce i další partneři MAS a
média mohou dále využít
kterýkoliv z článků uvedených v tomto materiálu bez
omezení., s odkazem na
zdroj: MAS Rozkvět, z.s.

Příměstské tábory pod hlavičkou MAS Rozkvět
V loňském roce MAS Rozkvět finančně a materiálně podpořila realizaci 8 turnusů příměstských
táborů, které proběhly v obcích Čejkovice, Ktiš, Dříteň a Malovice a také ve městě Horní Planá.
Možnosti zapsat své děti do těchto příměstských táborů využilo v loňské celkem 67 rodičů, někteří opakovaně, a příměstských táborů se zúčastnilo celkem 148 dětí. O letošních letních
prázdninách chceme zrealizovat přibližně 20 běhů příměstských táborů, pokud nám to
situace dovolí. Do projektu se letos nově zapojí také město Vyšší Brod a městys Lhenice. I přes
současné dění stále počítáme s konáním letních příměstských táborů a je tedy nadále možné se
do realizace zapojit a uspořádat tábory v dalších obcích v zájmovém území MAS Rozkvět.
Pokud byste chtěli získat více informací o projektu a měli zájem o tuto spolupráci, obraťte se na
Janu Fakenbergovou, e-mail: fakenbergova@masrozkvet.cz, tel: 777 732 564.
Pokračování textu na str. 2 našeho Zpravodaje.

Změny SCLLD a zvýšení finančního plánu pro výzvy MAS
Na základě Střednědobé evaluace, obou jednání Fóra starostů, jednání Správní rady i průzkumů
v území přistoupila MAS Rozkvět, z.s. ke změnám Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). V Programovém rámci PRV dochází ke změně finančního plánu a k vytvoření nové
fiche č. 8 NAŠE OBCE. Do změny finančního plánu je kromě úpravy indikátorů podle reálného
plnění zahrnuto i navýšení poskytnuté dotace pro území MAS Rozkvět dle sdělení řídícího
orgánu ze dne 12.2.2020, a to o částku 20 612 210 Kč na celkovou alokaci prostřednictvím
SCLLD—PRV 60 084 790 Kč. Fiche č. 8 NAŠE OBCE vychází z nového „článku 20“ metodiky PRV
a umožní, jak už název napovídá, zejména obcím financovat řešení problémů, které doposud
pomocí dotace z PRV nebylo možné. Jedná se například o rekonstrukce společenských
prostor, zázemí pro spolkové aktivity a vzdělávání, stavební úpravy veřejných prostranství, úpravy a vybavení obecních knihoven apod.
MAS Rozkvět, z.s. bude vyhlašovat zřejmě v květnu 2020 výzvu k předkládání individuálních projektů v PRV (po schválení souvisejících dokumentů, takže přesný termín dnes nemůžeme uvést). V souladu s finančním plánem budou vyhlášeny fiche č. 1,3,4,6,8. Alokace v nich je
rozdělena následovně:
Fiche č.1 Mikropodniky – 4 000 000 Kč
Fiche č. 3 Zemědělské podniky – 8 340 152 Kč
Fiche č. 4 Lesnická technologie – 459 874 Kč
Fiche č. 6 Cestovní ruch – 2 000 000 Kč
Fiche č. 8 Naše obce – 22 000 000 Kč
Ze strany MZE bylo prodlouženo vyhlašování výzev pro příjem žádostí o dotaci ze strany MAS do
roku 2021, proto předpokládáme, že všechny nevyčerpané prostředky budou převedeny do
fiche č. 3 a na toto opatření bude v roce 2021 vyhlášena poslední výzva v tomto programovém
období.
V Programovém rámci IROP dojde změnou SCLLD ke každoročnímu narovnání finančního plánu
dle reálného plnění, současně do změny bude zahrnuto i navýšení alokace, které jsme získali
díky dobrému průběhu realizace SCLLD.
Celková úprava IROP-SCLLD proběhne nejpozději do 30.6.2020 a následně budeme moci
vyhlásit další výzvy pro žadatele. Do opatření SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
bude alokováno 6,2 mil. Kč, do opatření PRORODINNÉ SLUŽBY bude alokováno 3,5 mil. Kč a do
opatření ŠKOLSTVÍ 5 mil Kč.
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Příměstské tábory pod hlavičkou MAS Rozkvět … pokračují
Cílem projektu „Příměstské tábory MAS Rozkvět“ - projekt MAS Rozkvět, výzva č. 8 Prorodinná opatření a mimoškolní aktivity III, Operační program Zaměstnanost, je podpora zaměstnaných rodičů pečujících o děti do 15 let, jeho realizace je možná pouze na území MAS Rozkvět. Vycházíme tak vstříc rodičům, kteří řeší problém se zabezpečením péče o své děti v době
letních prázdnin, kdy je provoz většiny školských zařízení uzavřen či značně omezen. Realizací
příměstských táborů je rodičům zajištěno hlídání a také smysluplná náplň volného času dětí
v pracovních dnech během školních letních prázdnin, kdy někteří rodiče nemají možnost zajistit
dětem jiné celodenní hlídání.
Na tento projekt a organizaci letních příměstských táborů přímo v našich obcích chceme od školního roku 2020/2021 navázat a rozšířit nabídku příměstských táborů o jarní a podzimní příměstské tábory na území MAS Rozkvět na další dva roky. Momentálně čekáme na vyjádření
k projektu ze strany ŘO OPZ.
Nejhojnější účast na příměstských táborech byla v obci Čejkovice, odkud nám poskytla Ivana
Brožová, jedna z vychovatelek, pár slov a hodnocení z jejich pohledu. „V roce 2019 jsme v obci
Čejkovice pořádali příměstský tábor poprvé. Uspořádali jsme 2 týdny v půlce července a musím
říci, že zájem rodičů o tábory byl veliký. Během několika dnů byly naplněny kapacity obou týdnů,
cca 30 dětí. Děti nebyly jen z Čejkovic, ale i z okolních vsí. První týden byl tematicky zaměřen na
přírodu a druhý týden jsme se s dětmi formou hry zaměřili na angličtinu. Zázemí jsme měli v místní mateřské škole. Děti tam měly vše, co potřebovaly. Od hygienického vybavení až po nepřeberné
množství hraček a samozřejmostí je zde také zahrada s prolézačkami. Myslím, že oba týdny dopadly velice dobře a spokojené byly nejenom děti, které mohly být i o prázdninách s kamarády a
zažívat různá dobrodružství, ale především rodiče. Většině pracujícím rodičů jsme pomohli vyřešit
hlídání na dva týdny po dobu prázdnin, za velmi přijatelný týdenní servisní poplatek 500 Kč, což je
částka na dnešní dobu směšná. Mohli jsme si to dovolit díky velké pomoci MAS Rozkvět a nemalou
částí se na financování tábora podílela i obec Čejkovice. Rodiče také byli rádi, že nemusí vozit děti
někam daleko, ale jsou hned ve vsi. Pro velký úspěch je v roce 2020 opět v plánu uspořádat
dva týdny příměstského tábora ve spolupráci s MAS Rozkvět“.

Animace škol prostřednictvím MAS Rozkvět
V čem spočívá animace škol a školských zařízení prostřednictvím MAS Rozkvět?
Jakou pomoc Vám nabízíme?
Metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon (typizovaných forem žádostí o nárokové
dotace OP VVV), při přípravě a podání žádosti i monitorovacích zpráv (zvaných ZoR)
Školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ, individuální konzultační činnost při realizaci projektu,
např. povinné publicitě, společné proškolování a sdílení správných postupů administrace
Metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu a zadávání dat
do monitorovacího systému, pomoc při kontrole 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

Společně to zvládneme a víme PROČ ( aneb „5x P ...a 1x Z“)
Protože …. Šablony jsou zjednodušená forma vykazování v rámci projektů.
Protože …. Šablony jsou méně rizikové projekty z hlediska neuznatelných výdajů, jsou v souladu
s legislativou v oblasti školství a velmi dobře metodicky propracované
Protože …. Šablony nevyžadují realizaci veřejných zakázek
Protože …. Šablony jako dotace a finance z nich vyplývající jsou nárokové
Protože …. Šablony slouží pro finanční pokrytí personálních nákladů vybraných pracovníků až
na 2 roky!!! (například na pozici Školní asistent)
… a všechny základní školy i mateřské školky v zájmovém území MAS Rozkvět mají tuto pomoc a
podporu prostřednictvím tzv. animace MAS mají ZDARMA.

Realizace projektu MAP II ORP ČB se blíží k poločasu ...
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP České Budějovice II. (zkráceně MAP II ORP ČB), který realizuje MAS Rozkvět, z.s se
zapojením většiny základních a mateřských škol působících v regionu Českobudějovicka a dalšími spolupracujícími subjekty již od
poloviny roku 2018, pokračuje v roce 2020 prohlubováním procesů vzájemné spolupráce. Jak vypovídá již sám název projektu,
jedná se o ryze regionální záležitost, která současně musí reflektovat trendy a lokální specifika. Pravidla pro realizaci MAP ale umožňují tento proces provádět velmi dynamicky, skutečně „akčně“.
Nejvýznamnějším průběžným výstupem je aktualizace kompletní dokumentace MAP, se kterou se mohou všichni zájemci seznámit na webových stránkách www.mapvzdelavani.cz . Za pozornost jistě stojí Analytická část, kde došlo nejen k porovnání a slovnímu vyhodnocení agregovaných dat šetření na úrovni MŠ a ZŠ, které realizovalo MŠMT, srovnávajících situaci ve školství mezi lety
2015/2016 a 2018/2019. Sledován byl celkový vývoj počtu dětí a žáků mezi lety 2010-2020, a související zvyšování počtu tříd i vzniku celých škol. Při zpracování byly zohledněny nové strategie pro oblast školství, platné v ORP České Budějovice, a také na národní
úrovni. Byly aktualizovány SWOT3 analýzy pro prioritní oblasti MAP ORP ČB a vytvořeny SWOT3 analýzy pro povinná témata. Jedná
se o dokumentaci, se kterou bude projektový tým i spolupracující subjekty využívat pro další práci, určena je ale i široké veřejnosti.
Na tomto místě připomínáme všem školám a jejich zřizovatelům další termín aktualizace Strategického rámce MAP ORP ČB (SR
MAP) v 06/2020.
Od podzimu 2019 došlo k rozšíření projektového týmu o další pracovníky, kteří se zabývají tématem klimatu ve školách a také
koordinací administrace, především dotací. Pokračovala spolupráce s odbornými partnery— v říjnu v rámci Týdne vzdělávání dospělých 2019 v Jihočeském kraji organizovala JHK mj. workshop, kde si účastníci mohli vyzkoušet virtuální realitu na vlastní kůži,
dále je připraven workshop práce s předsudky, sugestopedie ve výuce jazyků a jak vizuální myšlení může být užitečné ve vzdělávání.;
v listopadu pořádala Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Týden pro inkluzi. Semináře byly zaměřeny především na inovativní
přístupy v práci s třídním kolektivem a dále na přístupy pedagogické diagnostiky a intervence při práci s žáky s projevy specifických
poruch chování a nevhodného chování.
V rámci projektu MAP II ORP ČB jsme pro naše zapojené školy a jejich zřizovatele a další organizace působící v oblasti vzdělávání dětí
a žáků uspořádali řadu zajímavých seminářů. Témata a lektory volíme po konzultaci v území, co školy pálí a v jakých oblastech by
potřebovali pomoct, témata jsou komunikována v Pracovních skupinách MAP II ORP ČB. Školy tyto akce velmi vítají, kapacita je většinou rychle obsazena a semináře pro velký zájem musíme opakovat. Od října 2019 do března 2020 jsme realizovali celkem 18 takovýchto akcí. Oblíbené jsou semináře s právní a legislativní tématikou s PhDr. Bc. Milošem Benešem, např. seminář Zřizovatel a škola
aneb kompetence starosty a ředitele. Velký zájem byl také o seminář Kariérový poradce a jeho role v základní škole s lektorkou Mgr.
Kateřinou Lesovou, kariérovou poradkyní pro profesní a vzdělávací dráhu a metodičkou dalšího vzdělávání. Organizovali jsme pravidelné Setkání školních psychologů a speciálních pedagogů. Účelem bylo seznámit pracovníky ŠPP s legislativními změnami a možnostmi práce a spolupráce s OSPOD, hostem setkání byla pracovnice OSPOD České Budějovice Mgr. Ludvíková. Proběhla například
dále akce na podporu čtenářské gramotnosti v ZŠ. Spisovatelka a lektorka Mgr. Klára Smolíková představila pestrou škálu atraktivních metod a postupů pro práci s knihou, která je inspirována postupy muzejní pedagogiky i praktickými čtenářskými lekcemi. Na
základě zkušeností z knihoven ukázala, jak pedagogové mohou vzbudit zájem o četbu a přiblížit svět knih nejen pomocí příběhů v
nich ukrytých, ale též příběhů knih samotných.
A ve dnech 31. 10. - 1. 11. 2019 jsme organizovali pravidelné výjezdní setkání zástupců mateřských a základních škol z celého
ORP. Setkání bylo zaměřené k podpoře řídících a manažerských dovedností vedoucích pracovníků a předání zkušenosti mezi pracovníky a členy pracovních skupin. Na programu bylo školení pro ředitele na téma řídící a manažerské dovednosti, burza námětů na aktivity vedoucích k rozvoji kompetencí dětí a žáků a polytechnické vzdělávání, prezentace práce s webem MAP a další.
I na našich školách měli na přelomu roku rušno a pořádali řadu zajímavých akcí. V rámci projektu sbíráme tyto příklady dobré
praxe ze škol a většina z nich se má čím pochlubit. Téměř každá škola nějakým způsobem slavila v listopadu výročí 30 let od sametové revoluce. Základní umělecké školy pořádaly dlouho připravované koncerty k oslavě tohoto významného výročí, na dalších školách
probíhaly besedy a semináře s významnými představiteli té doby, žáci vyráběli nástěnky s významnými osobnostmi spojenými
s touto revolucí nebo například pořádali i módní přehlídku s dobovými kostýmy. Advent pak na školách patřil tvoření a udržování
lidových zvyků, do kterého jsou zapojováni také rodiče. Školy se tak stávají příjemným místem setkávání žáků, jejich rodičů i dalších obyvatel a především na
vesnicích se tak stávají jedním z hlavních organizátorů společenského a kulturního života, za což jim patří náš velký dík.
Projekt MAP II. ORP ČB - aktuality, pozvánky na semináře a kurzy, nabídky spolupráce i termíny dalších akcí sledujte i nadále na našich webových stránkách
www.mapvzdelavani.cz. Veškeré potřebné informace k projektu MAP II ORP
ČB Vám poskytnou:
ing. Marta Krejčíčková, hlavní manažerka projektu (telefon 773 187 564)
Mgr. Jana Rychlíková, koordinátorka projektu (telefon 723 645 097)

KONZULTACE :
Kancelář MAS poskytuje
veškeré konzultace
k implementaci SCLLD MAS
pro potenciální žadatele i
příjemce zdarma.
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Animace škol prostřednictvím MAS Rozkvět—výsledky:

Naše školy získaly již více než 30 milionů korun
PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE
MAS:
Pondělí:

8:30 - 11:30
12.30 - 16:00

Úterý: po předchozí dohodě
Středa:

8:30 - 11:30
12:30 - 16:00

Čtvrtek: po předchozí dohodě
Pátek: po předchozí dohodě

Školy a školská zařízení na našem území si v rámci obou výzev MŠMT Šablony I a II požádaly o více než 30 milionů korun. I druhá výzva Šablony II se orientovala na personální pomoc,
další vzdělávání pedagogů i podporu pro děti ohrožené školním neúspěchem. Novinkou byly
aktivity zaměřené na ICT technologie.
„Byli jsme moc rádi, že se novinek naše školy nezalekly a mnohé z nich realizují aktivity spojené s
ICT technologiemi“ , konstatuje animátorka území Milada Vopálková a dodává, „ICT technologie
cílí na oblast využívání nových metod s využitím informačních a komunikačních technologií, které
povedou k větší individualizaci vzdělávání a k rozvoji digitálních kompetencí a kreativity dětí.“
Uvidíme, jak se těchto možností chopí naši pedagogové a využijí je pro vzdělávání v současné
době, kdy jsou školy zavřeny kvůli covid-krizi.
Šablony II rozšířily také množinu žadatelů, o dotace mohly požádat kromě mateřských a základních škol také školní družiny, školní kluby, střediska volného času a základní umělecké školy.
MAS Rozkvět nabízí v rámci „šablonových výzev“ dlouhodobou bezplatnou metodickou
pomoc a konzultace, a to jak při zpracování žádosti o podporu, tak také v průběhu samotné realizace projektu. A to se nemění ani v připravované výzvě Šablony III. A co nového nás čeká ve
„trojkách“? Mimo jiné povinná aktivita Projektový den ve výuce (dříve Projektový den ve škole),
kdy aktivita bude probíhat za účasti odborníka z praxe na témata z oblasti polytechnické a environmentální vzdělávání. Jsme rádi, že se takto „do škol“ dostanou praktické informace například
od našich řemeslníků , tak jak podobnou výuku známe od našich partnerů z Bavorska.
Nač konkrétně naše školy využily poskytnuté neinvestiční dotace prostřednictvím „šablon“,
můžete posoudit z tohoto grafu:

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE
A ANKETY:

Své dotazy i odpovědi na
ankety zasílejte vedoucí
pracovnici kanceláře MAS
pí. Hůrské
(kancelar@masrozkvet.cz)
nebo přímo pracovnici pro
implementaci Programového
rámce IROP a Programového
rámce OPZ SCLLD
pí. Fakenbergové
(fakenbergova@masrozkvet.cz).

Co to reálně znamená? Jen pro představu — při realizaci projektů šablony I a II byly využity
dotace na 100% financování zajištění 11 056 hodin personální podpory v našich školách. Jednoznačně se jedná o nejpotřebnější dotované činnosti a díky nim se do našich škol podařilo umístit
dostatek asistentů, anebo chův do mateřských školek.
V rámci šablon naši pedagogové doučovali nebo připravovali žáky na vyučování v celkovém časovém rozsahu 2 848 hodin a kluby pro žáky byly otevřeny 1 712 hodin. Probíhalo také další vzdělávání pedagogů, pedagogičtí pracovníci strávili při svém dalším vzdělávání celkem 4 460 hodin.
Díky všem zapojeným školám a odezvě na tuto spolupráci vnímáme, že pomáhat školám prostřednictvím animace ze strany MAS Rozkvět a „šablon“ má skutečně smysl.
Kontakty na animátorku MAS Rozkvět: Milada Vopálková, vopalkova@masrozkvet.cz .

