
MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s.

www.hornipomoravi.eu

Rodilý mluvčí ve školách na Zábřežsku
je největším přínosem dvouletého
vzdělávacího projektu

Číslo 1, 21. května 2018 I Ročník X

1|2018

zpravodaj

Závěrečné hodnocení projektu zaměřeného na zvyšování
kvality regionálního vzdělávání

se odehrálo v oblíbeném rekreačním
areálu „na Bozeňově“ v Dolním Bušínově. Setkání účastníků
projektu nabídlo prostor nejen pro soustředěnou práci nad
jeho vyhodnocením, ale také pro relaxaci, posilování přá-
telských vztahů a v neposlední řadě byl příjemným místem
pro vyjádření díků spolupracujícím lidem v rámci aktivit
celého projektu.

Místní akční plán vzdělávání
na území ORP Zábřeh
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- dostupnost kvalitních vzdělávacích akcí/školení přímo v Zábřehu,
- nastavení spolupráce především mezi školami (formální i neformální), roz-

voj komunikace včetně možnosti vzájemně si poradit v různých situacích,
- nově získané inspirace, nové nápady, informace o nových metodách díky

aktivitám projektu,
- možnost být u zdroje důležitých informací, administrativní podporu ze stra-

ny nositelů projektu i ostatních účastníků,
- finanční podporu pro společné aktivity škol,
- realizaci akcí zaměřených na vzdělávání rodičů,
- možnost realizace vlastních nápadů, které byly rozvíjeny v pracovních sku-

pinách.

Nejvíce viditelným výstupem se stal pro všechny přítomné systém sdílení rodi-
lého mluvčího na školách na Zábřežsku.
Dříve si působení rodilého mluvčího ve výuce mohly díky finanční náročnosti dovolit jen
velké školy. Díky spolupráci a příležitosti využít tuto službu jen několik dnů ve školním
roce, mohou i malé venkovské školy nabídnout svým žákům setkat se s člověkem, který
mluví pouze cizím jazykem a umožní jim seznámit se s jinou kulturou.

Pořadatelé připravili pro ředitele škol pro-
gram, který jim umožnil vnímat okolní
přírodu tzv. všemi smysly s cílem přinést
inspiraci zprostředkování těchto aktivit
svým žákům. Skupina účastníků vyrazila
do místního potoka odebrat vzorky a ná-
sledně zkoumat organismy, které v něm
žijí. Kromě zkoumání přírody měli účast-
níci setkání možnost věnovat se také růz-
ným druhům sportu, který je pro děti rov-
něž velmi důležitou součástí jejich vše-
stranného rozvoje.

Během dvoudenního setkání postupně hodnotilo výstupy dvouletého
projektu téměř čtyřicet účastníků akce. Mezi přínosy zařadili nejen ředitelé
škol, ale také ostatní účastníci setkání především:

„Místní akční plán vzdělávání
na území ORP Zábřeh“
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000710



Do podzimu času dost.
Na přípravu žádostí o dotace
je pět měsíců akorát
Možná vám připadá konec září daleko, ale k dokončení pří-

pravy některých žádostí o dotaci prostřednictvím Místní
akční skupiny (MAS) Horní Pomoraví je pět měsíců akorát.
Během léta bude vyhlášeno celkově osm výzev k předklá-
dání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního ope-
račního programu s alokací 35 miliónů korun a Operačního
programu Zaměstnanost s alokací 7 miliónů korun.

Stejně jako v předešlých výzvách MAS
Horní Pomoraví se podpora zaměří pře-
devším na modernizaci základních škol,
rekonstrukce a výstavbu chodníků a cyk-
lostezek a mnoho finančních prostředků
bude určeno na sociální podnikání.také

Seznam výzev MAS v IROP s alokacemi:

Seznam výzev MAS v OP Zaměstnanost s alokacemi:

12. výzva MAS Horní Pomoraví – IROP Jednotky požární ochrany II. – alokace 3,5 mil. Kč CZV

13. výzva MAS Horní Pomoraví – IROP Komunitní centra III. – alokace 2,95 mil. Kč CZV

14. výzva MAS Horní Pomoraví – IROP Doprava II. – alokace 10 mil. Kč CZV

15. výzva MAS Horní Pomoraví – IROP Modernizace ZŠ a MŠ I. – alokace 15 mil. Kč CZV

16. výzva MAS Horní Pomoraví – IROP – Sociální služby III. – alokace 1 mil. Kč CZV

17. výzva MAS Horní Pomoraví – IROP – Sociální podnikání II. – alokace 4,2 mil. Kč CZV

4. výzva MAS Horní Pomoraví Prorodinná opatření II. – alokace 0,95 mil. Kč CZV

5. výzva MAS Horní Pomoraví Sociální inkluze II. – alokace 2,1 mil. Kč CZV

6. výzva MAS Horní Pomoraví Sociální podnikání – alokace 3,9 mil. Kč CZV

–

–

–

–

–

–

–

„V předešlých výzvách byl k dispozici do-
statek finančních prostředků k podpoře
všech projektů, ale nyní již očekáváme
soutěž projektů zaměřených na komu-
nitní centra, jednotky požární ochrany či
prorodinná opatření,“ zdůrazňuje zásad-

Bližší informace ke všem vyhlášeným výzvám MAS pro IROP i OPZ naleznete na
www.hornipomoravi.eu/dotace.

ní změnu Karel Hošek, projektový mana-
žer z MAS Horní Pomoraví. Otevření vý-
zev je plánováno v letních měsících, kdy
by měly proběhnout i semináře pro po-
tenciální žadatele.
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Druhá výzva z Programu rozvoje
venkova podpoří i naučnou stezku

Více než 9,5 miliónu korun podpory
z PRV získá na území působení MAS Hor-
ní Pomoraví celkem 22 žádostí. Vybrané
projekty hodnotil na konci března pro-
gramový výbor, který vybíral ty nejlepší
k financování. MAS Horní Pomoraví ob-
držela v rámci realizace strategie rozvoje
území v lednové druhé výzvě Programu
rozvoje venkova 28 žádostí o dotaci ve
všech 5 vyhlášených fichích (oblastech
podpory).

Seznam žádostí doporučených k financování

Pořadí Název žadatele Název projektu Místo realizace NUTS 5 Náklady celkem Přidělená dotace

1.

2.

3.

4.

Agrodružstvo Zábřeh

Farma Jandrt s.r.o.

Vlastimil Jandrt

Zbyněk Vlček

Žací stroj

Modernizace ŽV kontejner na vodu

Kontejner na vodu ZV

Nová technika pro farmu

–

Zábřeh

Hanušovice

Hanušovice

Ruda nad Moravou

490 000 Kč

150 00 Kč

155 000 Kč

225 000 Kč

245 000 Kč

90 000 Kč

93 000 Kč

135 000 Kč

Celkem přiděleno 563 000 Kč

„Největší část prostředků, více než
5 miliónů korun, získali nezemědělští
podnikatelé. Nejmenší projekt má cel-
kové náklady 100 tisíc korun, největší
podpořený pak tři a čtvrt miliónu korun,“
uvedla manažerka MAS Horní Pomoraví
pro PRV Renata Baslerová. „Získání dota-
ce z jiného programu je pro malé živnost-
níky téměř nereálné, zejména kvůli admi-
nistrativní náročnosti. PRV je relativně

jednoduchý a s pomocí nás, pracovníků
MAS, ho může zvládnout každý,“ po-
dotkla.

„Těší nás i zájem potravinářů v regionu,
například výrobna staroměstských má-
slových trubiček či provozovna biojatek
získají dotaci na vybavení svých provo-
zů,“ doplnil Karel Hošek, vedoucí pracov-
ník pro realizaci strategie MAS.

Fiche 1 Zemědělská prvovýroba–

Pořadí Název žadatele Název projektu Místo realizace NUTS 5 Náklady celkem Přidělená dotace

1.

2.

3.

MARWIN v.o.s.

Designfoods s.r.o.

Olga Gřundělová

Rozšíření provozu jatek

Nové stroje pro konzervárnu

Modernizace a rozšíření provozu KREMO–

Hanušovice

Zábřeh

Staré Město

170 200 Kč

490 000 Kč

1 000 000 Kč

85 100 Kč

245 000 Kč

500 000 Kč

Celkem přiděleno 830 100 Kč

Fiche 2 Potravinářství–

Pořadí Název žadatele Název projektu Místo realizace NUTS 5 Náklady celkem Přidělená dotace

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Lubomír Jelínek

Pavel Mrázek

Farma Jandrt s.r.o.

Michal Kubíček

Radek Bartoň

Karel Svoboda

ProGalvotech s.r.o.

Milan Pospíšil

Martin Heger

Kateřina Mazáková

Sedlářství Jelínek rozšíření výrobní kapacity

Pořízení přepravníku strojů a přídavných zařízení k bagru

CNC soustruh

Svářečka termoplastů

Nákup olepovačky

Rozvoj stolařské dílny

Pořízení nového stroje pro řezání vodním paprskem pro dělení
plastových a kovových polotovarů

Modernizace provozu pálenice

Pořízení nářadí a vybavení včetně pořízení užitkového vozu

Veterinární ambulance

– Hanušovice

Hanušovice

Hanušovice

Sudkov

Drozdov

Hanušovice

Postřelmov

Jakubovice

Bratrušov

Hanušovice

351 000 Kč

998 000 Kč

3 000 000 Kč

100 000 Kč

480 000 Kč

873 000 Kč

3 250 000 Kč

568 480 Kč

839 950 Kč

912 900 Kč

157 950 Kč

449 100 Kč

1 350 000 Kč

45 000 Kč

216 000 Kč

392 850 Kč

1 462 500 Kč

255 816 Kč

332 977 Kč

410 805 Kč

Fiche 3 Rozvoj nezemědělského podnikání–

Pořadí Název žadatele Název projektu Místo realizace NUTS 5 Náklady celkem Přidělená dotace

1.

2.

3.

4.

Lesy Jedlí s.r.o.

Jan Švéda

Obec Sudkov

Obec Rovensko

Vyvážeč pro Lesy Jedlí s.r.o.

Zpracování dřevní hmoty na palivo

Pořízení techniky pro lesní hospodářství obce Sudkov

Lesní technika pro obec Rovensko

Jedlí

Štíty

Sudkov

Rovensko

2 000 000 Kč

200 000 Kč

1 500 000 Kč

1 744 820 Kč

1 000 000 Kč

100 000 Kč

750 000 Kč

872 410 Kč

Celkem přiděleno 2 722 410 Kč

Fiche 4 Lesnictví–

Celkem přiděleno 5 072 998 Kč

Pořadí Název žadatele Název projektu Místo realizace NUTS 5 Náklady celkem Přidělená dotace

1. Obec Ruda nad Moravou Lesní zážitková naučná stezka ve Štědrákově Lhotě Ruda nad Moravou 393 371 Kč 393 371 Kč

Celkem přiděleno 393 371 Kč

Fiche 5 Relax v lese–

Projekty vybrané k podpoře celkem 9 581 879 Kč
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Naši základní školu navštěvuje v 1. až 5.
ročníku 40 dětí, 23 děti jsou přihlášeny do
mateřské školy. Od 9. do 20. dubna 2018
jsme na naší škole měli možnost a čest,
díky projektu na podporu výuky anglického
jazyka, strávit čas s panem Cameronem
Michaelem Ramseym. Počáteční obavy vy-
učujících, jak se společně budeme do-
mlouvat a jakým způsobem bude probíhat
výuka, se po prvním dni rychle rozplynuly.
Pan Ramsey se dle dohodnutého rozvrhu
hodin postupně zapojil do výuky všech
předmětů, které obohatil konverzací a růz-
nými aktivitami v angličtině. Přestože žáci
1. a 2. ročníku zatím znají jen několik málo
slovíček a pár frází (výuka angličtiny u nás
probíhá od 2. ročníku, žáci 1. ročníku na-
vštěvují kroužek), dokázal s nimi Mr. Ram-
sey komunikovat tak, aby mu žáci rozuměli
a pochopili, co od nich očekává, motivoval
je k co nejlepším komunikačním výkonům.
Ty nejmladší naučil několik nových slovíček,
hrál s nimi hry a zvládal s nimi zábavnou
formou procvičovat i právě probírané uči-
vo – samozřejmě v anglickém jazyce.
Mr. Ramseyho si všichni velice oblíbili a žáci
se velmi těšili na každou hodinu, kdy měl
přijít do třídy. Děti s ním rády trávily také
přestávky, kdy si s nimi na chodbě či ve tří-
dě povídal a hrál.

Se staršími dětmi i s dospělými trávil
Mr. Ramsey také téměř každou volnou
chvilku. Zajímal se o chod školy, všímal si
nadání dětí i různých specifik, bystře odha-
doval možnosti a schopnosti každého žá-

Mr. Ramsey v Základní škole
a Mateřské škole Hoštejn

ka. O přestávkách, při přesunech na oběd
do jídelny, ve školní družině i v zájmových
kroužcích se ho děti neustále vyptávaly na
jeho život, záliby, rodinu, práci a mnoho
dalšího. Přitom si dokázal hrát, naučit nás
nové hry a jejich různé variace, neměl prob-
lém si ke každému najít cestu, aby jej ne-
násilně přivedl ke komunikaci. Dokázal ob-
ratně téma hovoru přizpůsobit na míru
každému, s kým právě debatoval. Hned
první den své návštěvy s námi vyrazil do te-
rénu na akci "Ukliďme Hoštejn", kde využil
sbírání odpadu a pohybu v přírodě k výuce
nových slovíček přirozeným způsobem. Dě-
ti ho tak seznámily s naší vesnicí, on jim
zase aktivně pomáhal s těžkými pytli s od-
padem, během prvního dne si hned děti
získal a dokázal téměř každého oslovovat
jeho jménem.

Malé děti byly většinou při kontaktu
s Mr. Ramseym spontánní, některé starší
děti byly zpočátku trochu nejisté, měly
z konverzace v angličtině obavy, během
prvních dní však ostych zmizel a všichni se
těšili na každý nový den. Byly dokonce
chvíle, kdy se děti o Mr. Ramseyho doslova
přetahovaly a chtěly ho mít pro sebe. Ke
konci jeho pobytu u nás se vyptávaly, kdy
nás opět navštíví a proč je zde tak krátce.
Během poučné a velmi zajímavé besedy
jsme se dozvěděli mnoho informací o Ve-
nezuele, o životě v tak vzdálené zemi, po-
rovnávali jsme životní podmínky i geogra-
fické rozdíly s Českou republikou. Loučení
s Mr. Ramseym bylo smutné a téměř ne-
konečné, děti z kytarového kroužku si na
rozloučenou přichystaly anglickou písnič-
ku, závěrečné focení na památku nebralo
konce, a až jsme velkým potleskem všichni
ocenili přínos Mr. Ramseyho pro naši školu.

Dvakrát navštívil Mr. Ramsey i naši ma-
teřskou školu, jeho návštěva byla i zde pro
děti nezapomenutelným zážitkem.

I když byly dny s panem Ramseym pro
pedagogický sbor časově náročnější, bylo
jeho působení na naší škole i pro nás do-
spělé velkou výzvou a také motivací dále se
v angličtině zdokonalovat. Ocenili jsme, jak
Mr. Ramsey dokáže ve vyučování zábav-
ným způsobem motivovat děti k aktivitě
a pozornosti, jak si získal jejich sympatie.
Ač je u zaměstnanců školy úroveň komuni-
kačních schopností v anglickém jazyce růz-
norodá, Mr. Ramsey si s každým dokázal
najít téma, o kterém s ním mohl komuni-
kovat.

Přítomnost pana Ramseyho byla v naší
škole přínosem pro všechny, kteří se s ním
setkali. Byla to naše první zkušenost s ro-
dilým mluvčím ve výuce a byla to zkušenost
velmi podnětná a obohacující. Svým upřím-
ným zájmem, veselou povahou a otevře-
ností v každém zanechal nesmazatelnou
vzpomínku. V dnešní době je také velmi
ocenitelný a nezanedbatelný multikulturní
přesah tohoto projektu, kdy člověk s odliš-
nou barvou pleti přiroste dětem i dospělým
k srdci svojí přátelskou, vřelou a optimistic-
kou povahou.

Doufáme, že se s panem Cameronem
Michaelem Ramseym budeme moci znovu
při takovéto či podobné příležitosti setkat.

Za kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Hoštejn
Mgr. Lenka Pchálková, ředitelka školy
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Mladý talk show
moderátor
i ze Zábřeha

Žáci 3. základní školy v Zábřeze se pro-
bojovali do celostátního kola soutěže
Mladý talk show moderátor 2018. Vyvr-
cholení se konalo v České Lípě 27. dub-
na. Přestože se žáci účastnili podobné
soutěže poprvé a vůbec nevěděli, co je
čeká, zabodovali. Deváťák
dosáhl v kategorii 8. a 9. tříd životního
úspěchu. Umístil se na 2. místě. Jakub

Jakub Resler

V Hoštejně proběhla počtvrté
Férová snídaně

„Férová snídaně proběhla po celé repub-
lice v rámci podpory pěstitelů v zemích Afri-
ky, Asie a Latinské Ameriky. Díky zapojení
pěstitelů do fairtradeových družstev mají za
své produkty lepší výkupní ceny, jejich děti
se mohou vzdělávat a pěstují své plodiny
s ohledem na životní prostředí. Letošní té-
ma bylo tropické ovoce, proto jsme mohli
ochutnat výborný raw dort s avokádem,
kakaem a datlemi od Káti a skvělé anana-
sovo-kokosové muffiny od Martiny,“ uved-
la za organizátory v Hoštejně Lenka Kunča-
rová. Součástí tohoto setkání je i podpora
bio a lokálních potravin, a tak Karel pro
všechny připravil míchaná bio vajíčka a Kris-
týna upekla domácí chleba. Byla připra-
vena i vaječná pomazánka z bio vajec a tva-
rohu vyrobeného na malé farmě. Všem
byla nabídnuta káva s třtinovým cukrem
z produkce fair trade. „Také jsme připravili
ochutnávku čerstvého manga, ananasu,
kokosu, granátového jablka a pražených
kakaových bobů,“ doplnila Lenka Kunča-
rová. Největší úspěch mezi dětmi i dospě-
lými mělo mango. Všechny informační
a propagační materiály, které si účastníci
mohli prohlédnout a odnést domů, zajistila
společnost NaZemi (www.nazemi.cz), ko-
ordinátor akce pro ČR. Na další setkání se
těší organizátorky Lenka Kunčarová a Ve-
ronika Hegarová.

Na druhou květnovou sobotu připadá Světový den fair
trade. Po celém světě jej lidé slaví Férovou snídaní. Tu již
počtvrté uspořádali v sobotu 12. května na hřišti v Hoštej-
ně. Letos přišlo společně posnídat a podpořit myšlenku fair
trade 29 účastníků.

o své účasti v soutěži řekl: „Porota, slo-
žená ze známých osobností, tvořila nepo-
psatelně úžasnou atmosféru. Byl to pro
mě nezapomenutelný zážitek a můj
úspěch je vlastně prezentace naší školy.
Velký dík patří spolužákům, kteří mě do
školního kola přihlásili, i těm, kteří se
mnou jeli. Děkuji také paní učitelce Tiché
za přípravu a podporu.“

foto: archiv Lenky Kučarové
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Promítej i ty!
Ve Šléglově
Tři kvalitní dokumentární filmy
z festivalu Jeden svět
budou ke zhlédnutí ve Šléglově.
V rámci projektu Promítej i ty!
se uskuteční
v pátek 8. června projekce ve Šléglově č. p. 44
od 16 hodin.
Minipřehlídka nabídne dokumenty
Mečiar, Šit kredit a Nic jako dřív.
Zájemci mohou zhlédnout buď jednotlivé filmy,
nebo celý festival.
Nutná je však elektronická registrace,
odkaz je uvedený na .
Součástí minipřehlídky bude opékání špekáčků
a neformální diskuze.
Akci podpořil zapsaný spolek Aktivní Pomoraví.

facebook.com/jesenikydivadelni

https://www.facebook.com/search/top/?q=jesen%C3%ADky%20divadeln%C3%AD
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