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Především spolupráce a společ-
né plánování v oblasti formál-
ního a neformálního vzdělávání
bude hnacím motorem pro roz-
voj kvality vzdělávání škol na
Zábřežsku.

Čtyřletý projekt s názvem

, který odstartoval prvního září, navazuje
na úspěšné předchozí dvouleté aktivity
v oblasti vzdělávání.

Cílem projektu je především rozvíjet
kvalitu vzdělávání dětí v mateřských ško-
lách a na základních školách, a to nejen
prostřednictvím dalšího vzdělávání pe-
dagogů a ředitelů škol, ale také s využi-
tím spolupráce pedagogů a dalších vzdě-
lávacích institucí, jako jsou knihovny, mu-
zea, spolky, které organizují volný čas dětí.

V návaznosti na výstupy předchozího
projektu a požadavky ministerstva školství
byly ustanoveny pracovní skupiny, které
se budou věnovat prioritním tématům:

Místní akční
plán vzdělávání na území ORP Zábřeh
II

- čtenářská gramotnost a cizí jazyky,
- matematická gramotnost a ICT,
- polytechnika a přírodní vědy,
- management a rovné příležitosti.

Jednotlivé pracovní skupiny budou roz-
víjet společné aktivity např. v oblasti dra-
matické výchovy, sdílení rodilého
mluvčího na školách, předávání zkuše-
ností vedoucích klubů zábavné logiky
a deskových her, ale také např. finanční
gramotnosti či kyberšikaně. V oblasti po-
lytechniky se zaměříme na provázanost
získávaných dovedností s požadavky na
trhu práce, ale také na legorobotiku
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a v přírodních vědách se stane nosným té-
matem badatelská výuka.

V oblasti managementu budou ředitelé
škol motivováni využívat prvky strategic-
kého plánování pro rozvoj škol a dbát na
pozitivní klima škol. V oblasti rovných pří-
ležitostí se budeme věnovat tématu efek-
tivního využití potenciálu každého žáka.
Doplňkově je také zřízena pracovní sku-

Filip Raif
Textový rámeček
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pina Financování, která se bude snažit
zajistit zdroje pro realizaci plánovaných
aktivit a bude dbát na to, aby šlo opravdu
o podporu aktivit spolupráce, nikoliv indi-
viduální podporu některých škol. Užitek
by tak měl být rovnoměrný po celém re-
gionu bez ohledu na to, zda se jedná o pl-
ně organizovanou městskou školu či má-
lotřídní vesnickou školu s velmi malým po-
čtem žáků.

Projekt nabízí spoustu aktivit především
, kteří chtějí zkva-

litnit svou práci. Mohou tak sdílet své
dovednosti, inspirovat se od ostatních,
získávat nové podněty od zkušených od-
borníků z jiných regionů, mohou snáze
spolupracovat s ostatními organizacemi,
které se v regionu věnují vzdělávání dětí –
plánovat společně zajímavé akce. Peda-
gogové získají příležitost realizovat vlastní
nápady, díky projektu mohou získat pod-
poru či pomoc svých kolegů, ale také třeba
finance na přípravu a realizaci těchto akti-
vit. Pokud se pak nápad podaří úspěšně
zrealizovat, mohou se podělit se svými ko-
legy.

V rámci projektu budeme také připra-
vovat

. Jedná se o přednášky, se-
mináře lektorů, kteří se věnují vzdělávání
či výchově dětí. V minulosti zábřežské ro-
diče vzdělávali například doktor Jan Svo-
boda či doktorka Lidmila Pekařová.
V novém projektu připravujeme již nyní na
20. března 2019 přednášku neméně kva-
litního lektora vzdělávání Jiřího Halady.

V současné chvíli se věnujeme přede-
vším aktivitě nastavení správného řízení
projektu, tj. sestavování právě výše zmíně-
ných pracovních skupin a také řídicího
výboru – jsou to platformy otevřené zá-
jemcům, ale zároveň chceme skupiny ob-
sadit „lídry“ v daném tématu, hledáme
dle svých možností, kontaktujeme zájem-
ce, kteří jsou ochotni pracovat – připra-
vovat aktivity pro pedagogy a děti v ná-
vaznosti na strategii zvyšování kvality
vzdělávání, což je dokument, který záro-
veň tvoříme/aktualizujeme a který dává
směr a cíl dílčím aktivitám.

Strategické plánování je silným téma-
tem projektu, který by měl především ře-
ditele motivovat pracovat koncepčně, sta-

pro pedagogy/ředitele

aktivity pro rodičovskou či širo-
kou veřejnost
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novit cíle pro rozvoj jednotlivých škol a po-
stupně tyto cíle naplňovat. Věnujeme se
také organizaci akcí, které proběhnou do
konce roku.

První velké setkání členů Řídicího výboru
a pracovních skupin se uskutečnilo 10. říj-
na v Růžovém údolí. V rámci programu
byli všichni seznámeni s cíli projektu, orga-
nizační strukturou a získali potřebné infor-
mace pro vlastní následnou práci. Čle-
nové pracovních skupin budou sestavovat
na každý rok plán aktivit, které budou po-
máhat realizovat. Připravujeme také semi-
náře pro pedagogy na přelomu listopadu
a prosince s tématem individualizace ve
vzdělávání.

Rovné příležitosti a individualizace ve vzdě-
lávání jsou stále silnými tématy i ze strany
ministerstva školství, snažíme se však orga-
nizovat i akce, které k nim přispívají, avšak
velmi přirozenou formou – např. v Ka-
menné proběhla ve středu 12. září další
akce s názvem Aktivní den ZŠ, jejímž cílem
bylo ukázat žákům školy týmovou spo-

lupráci a pohybové možnosti pro všechny
prostřednictvím jízdy na koloběžkách, po-
mocí balančních a rovnovážných cvičení
a ochutnávkou netradičních her, které jsou
opravdu pro každé dítě, i pokud má nějaké
pohybové omezení či omezení v orientaci
v prostoru apod.



Poslední možnost sáhnout si na dotace
v rámci OP Zaměstnanost je nyní

Na prorodinná opatření, sociální služby
a sociální podnikání získala Místní akční
skupina Horní Pomoraví finanční zdroje
k rozdělení žadatelům na svém území.
Přijímání žádostí běží již od začátku září
a poslední den, kdy mohou zájemci před-
kládat své žádosti je, 3. prosinec. Mezi
žadatele může být rozděleno až 8,2 mi-
lióny korun.

„Jedná se možná o poslední výzvy MAS
v OP Zaměstnanost v tomto plánovacím
období, pokud nedojde k mimořádnému

Dotace podrobně:
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4. výzva OPZ Prorodinná opatření II.–
-podpora měkkých projektů (dotace

na mzdy, drobné vybavení aj.) zaměře-
ných na zkvalitnění družin v ZŠ, prázd-
ninových nepobytových táborů bě-
hem prázdnin;

-alokace: 2,4 mil. Kč;
- maximální velikost rozpočtu pro-

jektu: 1 mil. Kč (100 % dotace pro ZŠ,
95 % dotace pro obce);

-žadatelé: ZŠ, neziskovky, ale i obce.

5. výzva OPZ Sociální inkluze II.–
-podpora měkkých projektů (dotace

na mzdy, drobné vybavení aj.) zaměře-
ných na poskytování sociálních slu-
žeb, inkluzivní programy mimo služby
dle zákona 108/2006 Sb., provozo-
vání komunitních center;

- alokace: 1,8 mil. Kč (možnost na-
výšení alokace nevyčerpané částky z ji-
ných výzev);

- maximální velikost rozpočtu pro-
jektu: 1 mil. Kč (100 % dotace);

- žadatelé: NNO, obce a poskytova-
telé sociálních služeb.

6. výzva OPZ Sociální podnikání II.–
-podpora měkkých projektů (dotace

na mzdy, drobné vybavení aj.) zaměře-
ných na vznik a rozvoj sociálních pod-
niků v území MAS;

-alokace: 3,9 mil. Kč;
- maximální velikost rozpočtu pro-

jektu: 2,6 mil. Kč (85 % dotace);
- žadatelé: obchodní korporace, OSVČ

či NNO.

Na novou školní
tělocvičnu se těší
celý Bohdíkov

Základní škola v Bohdíkově se dočkala vlastní tělocvičny.
Na vybavené zázemí pro sportovní aktivity čekala devět let
a těší se na ni celá obec. Současně v rámci vybudování nové
přístavby vznikla i další učebna. Ta zase pomůže škole poj-
mout plnou kapacitu žáků.
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navýšení alokace Strategie MAS z nevy-
čerpaných finančních prostředků Mini-
sterstva práce a sociálních věcí České re-
publiky," upozornil vedoucí manažer
MAS Horní Pomoraví Karel Hošek.

V rámci oblasti prorodinných opatření
lze financovat mzdy i drobné vybavení,
například v družinách základních škol, či
získat podporu na nepobytové tábory
v prázdninovém období. Základní školy
mohou získat až stoprocentní dotaci, ob-
ce si sáhnou na 95 procent. Kromě těch-

to subjektů mohou žádat i neziskové or-
ganizace.

V loňském roce MAS Horní Pomoraví
vybrala k podpoře tři projekty základních
škol, díky kterým mělo během letošních
letních prázdnin více jak sto rodin ze Zá-
břežska a Šumperska zajištěnu péči o děti
na nepobytových táborech se zajímavým
programem.



Doposud bohdíkovští školáci cvičili
v prostorách, které vznikly spojením dvou
tříd. V takzvané učebně pohybové výcho-
vy se odehrávala většina pohybových
aktivit pro celou obec. Zdejší základka je
totiž zapojená do projektu komunitních
škol. Komunitní škola v Bohdíkově za-
střešuje veškerou zájmovou činnost. Škola
je tak otevřená od rána až do večera pro
všechny generace a zvládá pojmout dvě
desítky volnočasových aktivit týdně, mimo
jiné i orientální tance či estetickou skupi-
novou gymnastiku.

„Naše škola prošla kompletní rekon-
strukcí v roce 2009, aby vyhovovala po-
třebám žáků. Dříve zde totiž sídlila ma-
teřská škola. Už v té době jsme se připravili
na druhou etapu, která počítala s výstav-
bou tělocvičny, a již tehdy jsme si ji nechali
navrhnout a připravit studii, kdyby se nám
příležitostně podařilo najít dotační pro-
gram k její realizaci. Pak jsme devět let
čekali a zkoušeli. Vyšlo to na třetí pokus,
a sice dotace z ministerstva školství,“ vy-
světlila ředitelka Základní a Mateřské školy
v Bohdíkově Alena Vokurková.

Posuvné koše na basketbal, vybavení na
stolní tenis, ozvučení, gymnastické kruhy
a koberce, zrcadlovou stěnu pro taneční
aktivity, malou lezeckou stěnu, ale i data-
projektor, chytrou zeď a mnoho dalších
vychytávek nejen pro sport má nová tělo-
cvična. „Těší se na ni doslova celá vesnice.
Lidé ji budou využívat mnohem více než
stávající učebnu pohybové výchovy. Na-
příklad fotbalisté už nebudou muset jezdit
po okolí,“ řekl starosta Bohdíkova Luděk
Hatoň.

Projekt nazvaný Rozšíření výukových ka-
pacit ZŠ Bohdíkov zahrnuje i vytvoření no-
vé multifunkční moderně vybavené
učebny. Kapacita školy činí 80 žáků.
K možnému naplňování však chyběla
čtvrtá kmenová třída, která přibyla až ny-
ní. Celkem tak škola získala sedm set no-
vých metrů čtverečních.

„Práce trvaly zhruba rok. Koncem prázd-
nin se ještě doplnilo veškeré vybavení.
Slavnostní otevření se uskuteční právě při
zahájení nového školního roku 3. září,“
dodal starosta s tím, že obec vložila do
realizace 8 miliónů korun, které pokryly
veškeré náklady na projektovou doku-
mentaci a vybavení a část nákladů na sta-
vební práce.

Celkově projekt na rozšíření výukových
kapacit v Bohdíkově čítal téměř 24 milió-
ny korun, z toho dotace od ministerstva
školství činila 15,6 miliónu korun. Finance
na realizaci získala obec z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky v rámci programu Rozvoj výuko-
vých kapacit mateřských a základních škol
zřizovaných územně samosprávnými cel-
ky. Obec projekt realizovala ve spolupráci
s Místní akční skupinou Horní Pomoraví.

| 4 | zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. 2|2018

Bohdíkovská škola se dočkala tělocvičny, kterou využije celá vesnice. Navíc díky nové kmenové učebně
může přijmout více žáků. Foto: Bára Haušková

Sudkov vybudoval
komunitní centrum
Komunitní centrum, tedy místo pro všechny obyvatele obce

bez ohledu na věk nebo finanční možnosti, bude mít obec
Sudkov. Ta získala podporu bezmála dvou miliónů korun
z Integrovaného regionálního operačního programu, o které
žádala prostřednictvím Místní akční skupiny Horní Pomo-
raví.

pokračování ze strany 3
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Díky dotaci vznikl v nevyužívaných pro-
storách mateřské školy sál, kde se mohou
potkávat obyvatelé obce na různých ak-
cích. Konkrétně se počítá s volnočasovými
aktivitami dětí a mládeže, konáním besed,
divadelních představení, setkávání seniorů
apod. Součástí komunitního centra je
i práce s lidmi, kterým hrozí sociální vylou-
čení. „V rámci projektu nazvaného Komu-
nitní centrum Sudkov budeme mít i so-
ciálního pracovníka, jehož úkolem bude
práce s ohroženými lidmi. Jde o obyvatele,
kteří řeší různé finanční potíže, ze kterých
pramení i další životní problémy. Pracovník
bude zaměstnaný na půl úvazku. Pokud
se osvědčí, rádi bychom do budoucna
jeho úvazek zvýšili na celý, aby zajišťoval
i další chod komunitního centra,“ infor-
movala starostka Sudkova Milena Sobot-
ková.

Komunitní centrum bylo slavnostně
otevřeno na sklonku září. „Obec věří, že
získá díky MAS Horní Pomoraví i finanční
prostředky na sociálního pracovníka a zá-
kladní vybavení komunitního centra,“ do-
dala starostka. Příjem žádostí o dotaci na
provoz komunitních center v MAS Horní
Pomoraví probíhá do 3. prosince letošního
roku.

Sezona 2018 projektu
Jedeme všichni uzavřena

Letošní rok jsme se účastnili v rámci pro-
pagace a udržitelnosti projektu spoluprá-
ce Jedeme všichni dvou regionálních akcí,
a to 16. června v areálu Ekologické farmy
v Branné, kde se konalo Zahájení skliz-
ňové sezony pro tento rok spojené s akcí
ministerstva zemědělství s názvem Poznej
svého farmáře. Druhá prezentace se usku-
tečnila 11. srpna na již tradičních Malo-
moravských slavnostech v Podlesí, kdy
byla vždy propagována elektrokola i sa-
motný projekt.

V rámci propagace projektu byl návštěv-
níkům k dispozici informační stánek s pro-
pagačními materiály. Ve stánku byl umís-
těn cyklotrenažer a dvě elektrokola, která
si mohli návštěvníci vyzkoušet. Lidé měli
ve stánku k dispozici informační letáky
k projektu, mapy s informacemi o trasách,
které byly zmapovány v rámci projektu
a které si mohou sami vyzkoušet, ať už na

pokračování ze strany 4
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Aktivní výlet na elektrokolech
Hanušovickem je úspěšně
za námi

Ve čtvrtek 9. srpna 2018 se konal výlet
na elektrokolech Hanušovickem ve spo-
lupráci s Klubem 60+ Hanušovice v rámci
udržitelnosti projektu spolupráce Jedeme
všichni.

Den před samotným výletem proběhla
informativní schůzka pro upřesnění orga-
nizačních záležitostí k hladkému průběhu
výletu. Účastníkům byla provedena krátká
instruktáž k použití elektrokol a navíc také
zajímavá přednáška o cyklodopravě v Evro-
pě.

Výlet byl zahájen hromadnou vyjížďkou
od Turistického informačního centra v Ha-
nušovicích a pokračoval dále za příjemné-
ho ranního chládku přes Raškov až na Se-
veromoravskou chatu. Zpáteční cesta poté
pokračovala přes Vysoký Potok a Malou
Moravu zpět do Hanušovic.

Celkově účastníci ujeli 32 kilometry. Celý
tým MAS Horní Pomoraví jim gratuluje ke
zdolání najetých kilometrů a děkuje za pří-
jemný společný výlet.

Celou sezonu uzavřela hromadná cyklo-
jízda všech spolupracujících místních akč-
ních skupin na horskou chatu Rabštejn
nedaleko Šumperka. Cílem projektu je
zvýšení atraktivity a konkurenceschop-
nosti území na poli cestovního ruchu, pro-
střednictvím představení elektrokola, ja-

kole, nebo na elektrokole. Návštěvníci zís-
kali i informace o možnostech a výhodách
elektrokol. Všichni, kteří projevili odvahu si
vyzkoušet cyklotrenažér, byli obdarováni
propagačními předměty projektu, např.
cykloláhvemi, reflexními páskami a samo-
lepkami.

kožto vhodného sportovního vybavení
k atraktivnímu trávení volného času na-
příč všemi generacemi. Současně si pro-
jekt klade za cíl také přispět k rozvoji šetr-
ného cestovního ruchu, což předpokládá
minimální zásahy do krajiny a přírody jako
takové při maximálním respektování míst-
ních hodnot. Projekt využívá stávajících
komunikací a nevytváří žádné externality.

pokračování ze strany 5
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MAS Horní Pomoraví otevřela
Virtuální univerzitu třetího věku

Ve středu 5. září proběhla v Hanušo-
vicích schůzka k připravované Virtuální
univerzitě třetího věku. Zájemci se do-
zvěděli obecné informace o formě studia
při Provozně ekonomické fakultě České
zemědělské univerzity v Praze, kurzech,
které jsou vysokoškolskými lektory pře-
dem natočené a prostřednictvím video-
přednášek přenášené přes internet do
míst výuky. Posluchači absolvují celkem
6 kurzů po 6 přednáškách v každé lekci.

Pokud senior absolvuje všech 6 kurzů, je
pozván na slavnostní promoci do auly
ČZU v Praze, kde obdrží osvědčení o ab-
solutoriu Univerzity třetího věku.

Do zimního kurzu je nahlášeno 7 poslu-
chaček a bude zaměřen na téma Ces-
tování co jste možná nevěděli. Samotné
studium odstartovalo přednáškou 11. říj-
na 2018.

–

Od října 2018 nabízíme nově Univerzitu
třetího věku v prostorách MAS Horní Po-
moraví v ulici Hlavní naproti Penny mar-
ketu v Hanušovicích. Během tříletého
kurzu absolvují studenti zajímavé před-
nášky a exkurze a na konci se zúčastní
promoce, kdy jim vydá Univerzita Kar-
lova vydá osvědčení v pražském Karolinu.

Univerzita třetího věku je specifickou součástí celo-
životního vzdělávání. Cílem těchto programů je po-
skytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně
a na univerzitní úrovni mohli systematicky sezna-
movat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, histo-
rie, politiky, kultury apod. Mimo toho plní univerzita
také výraznou sociální funkci a motivuje seniory
k další aktivitě.

Přihlášku a další informace získáte
v Informačním centru v Hanušovicích.

kontaktní osoba: Veronika Foltýnová
e-mail: foltynova@hornipomoravi.eu
tel.: +420 606 596 878

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
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Před koncem letních prázdnin proběhl
45. ročník mezinárodní zemědělské
a potravinářské výstavy Agrokomplex
2018 v Nitře

Největší zemědělská a potravinářská výstava na Slovensku Agrokomplex 2018
společně s dalšími tematickými výstavami a akcemi se odehrála od 16. do 19. srp-
na. Vysoká návštěvnost, více jak 120 000 lidí, a všeobecná spokojenost více jak
650 vystavovatelů z celého Slovenska, a také z České republiky, Maďarska, Pol-
ska, Rakouska, Německa, Ruska, Ukrajiny, Číny, Holandska, Švýcarska a Finska,
potvrdila prestiž této výstavy.

Úspěch zaznamenala také interaktivní ex-
pozice s názvem Inovujme slovenský vidiek
v pavilonu F prezentující různé oblasti ze-
mědělství a potravinářství hravou formou,
kde se prezentovala Národná sieť rozvoja
vidieka Slovenskej republiky společně s Ná-
rodní sítí Místních akčních skupin zaštiťující
Celostátní síť pro venkov a Ministerstvo
zemědělství České republiky. Prezentace
byla zaměřena na představení aktivit Celo-
státní sítě pro venkov a jejích partnerů,
propagaci Programu rozvoje venkova
2014–2020, příkladů dobré praxe, činnosti
místních akčních skupin v České republice
a jejich zapojení do rozvoje venkova pro-
střednictvím realizovaných projektů v rámci
jejich strategií. Součástí se stala i prezen-
tace českých regionálních potravin a pro-
duktů.

Během veletrhu navštívila expozici mini-
stryně Pôdohospodárstva a rozvoje vidieka
Slovenskej republiky Ing. Gabriela Mateč-
ná, která předala ocenění Nejkrásnější fo-
tografie z území MAS/VSP 2018.

Národní síť Místních akčních skupin Čes-
ké republiky zastupoval předseda Ing. Jiří
Krist a místopředseda Ing. František Win-
ter. Prezentaci regionálních značek a infor-
mace o činnosti místních akčních skupin si
vzala za své společně s ostatními zástup-
kyně MAS Horní Pomoraví a koordinátorka
značky JESENÍKY originální produkt Hana
Olejníková a manažerka MAS Horní Pomo-
raví Veronika Foltýnová.

®
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