MAS svatého Jana z Nepomuku
Výroční zpráva 2021
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Slovo předsedy
Přestože již druhý rok byl každodenní život celé naší společnosti ovlivněn opatřeními proti šíření
koronaviru a přijatá opatření se citelně promítla i do činnosti naší místní akční skupiny nelze
rozhodně říci, že by byly veškeré aktivity MAS zrušeny, nebo odloženy. Pokračovala příprava
strategie na nové období, uskutečnily se již tradiční příměstské tábory, vzájemné pracovní
návštěvy s partnery z Itálie a Francie v rámci programu Erasmus + vzdělávání dospělých se
zaměřením na sdílení příkladů dobré praxe v oblasti práce s mládeží v obcích, pokračovala
realizace Místního akčního plánu vzdělávání MAP II.
Naše organizace prezentovala svoji činnost na městských slavnostech ve Spáleném Poříčí, a
především po celý rok byly naplno realizovány aktivity v rámci projektu Dycky spolu! zaměřeného
na podporu sociálně znevýhodněných skupin obyvatel, osob se zdravotním postižením, rodin
s dětmi apod. Dále pak pokračovaly stavební úpravy vnitřních prostor domu č.p 100, kam se v roce
2022 přestěhuje kancelář MAS.
Přeji všem kolegyním a kolegům mnoho energie a dobré nálady do další práce a naší organizaci
další úspěšné roky.
Ing. Jindřich Jindřich
Předseda Programového výboru MAS
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Poslání a vize
Vize
Území působnosti Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku je rezilientní venkovský region,
který staví do popředí kvalitu života místních obyvatel, vědomě podporuje lokalizaci
ekonomických aktivit a uplatňování netradičních způsobů řešení místních problémů, chrání a
udržitelně využívá přírodní zdroje a soustředí se na rozvíjení sociálního kapitálu, který zvyšuje
angažovanost a vzájemnou spolupráci lidí na principu rovných příležitostí.

Poslání
Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku je otevřená organizace. Jsme tu především proto,
abychom motivací, poskytováním informací, poradenstvím, finanční i nefinanční podporou
pomáhali aktérům území, kteří sdílejí naši vizi, realizovat aktivity ve prospěch rozvoje území a
zlepšení kvality života v něm.
Při naplňování vize ctíme následující hodnoty a principy:
Hodnota
Otevřená organizace VŠEM

Princip
Podpora místních aktérů

Rozvoj sociálního kapitálu

Přístup zdola-nahoru

Narovnávání příležitostí

Reakce na potřeby

Důraz na kvalitu

Inovace
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Seznam členů MAS svatého Jana z Nepomuku a orgány
MAS
(k 31. 12. 2022)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Bečvář Václav, Čmelíny
Bílková Marie, Prádlo
Černohousová Hana, Čmelíny
ČSOP Spálené Poříčí, Jandíková Michala, Spálené Poříčí
ČSOP ZO Neurazy, Hanzlík Jiří
DAOS PLUS s.r.o., Sochor Radovan, Nepomuk
DSO Mikroregion Nepomucko, Motejzík Pavel, Nepomuk
Jandošová Pavlína, Nepomuk
Fotoklub Nepomuk, Jiran Pavel, Nepomuk
Římskokatolická farnost – arciděkanství Nepomuk,
Krumpholcová Martina, Tojice
Kubík Dušan, Třebčice
Lank Josef, Spálené Poříčí
Mašková Adéla, Borovno
Matice svatého Jana Nepomuckého, Česák Václav, Nepomuk
Město Nepomuk, Šiftová Ivana, Nepomuk
Město Spálené Poříčí, Jindřich Jindřich, Spálené Poříčí
Monastery, z.s., Brožová Miroslava, Klášter
Moulisová Hana, Milínov
Nepál, z.s., Kroupa Pavel
N. O. S. – Nepomucký ornitologický spolek, o. s., Kovář Václav
Obec Mladý Smolivec, Kubová Eva, Mladý Smolivec
OS PaNaMo, Mašínová Marcela, Neurazy
OS Voletín, Kubový Leoš, Mladý Smolivec
Přibáňová Iva, Nepomuk
Rojová Monika, Spálené Poříčí
Skala Dušan, Čížkov
Skala Josef, Nepomuk
Sklenářová Veronika, Spálené Poříčí
Špačková Lenka, Nepomuk
Šumavský Angus s.r.o., Silovský Václav, Neurazy
Soňa Tikalská, ZŠ Spálené Poříčí
Tetzeli Jiří, Žinkovy
Velík Jan, Čížkov
Daniel León
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Programový výbor MAS
Člen

Zastupující osoba

Funkce v MAS

Město Spálené Poříčí

Jindřich Jindřich

předseda PV MAS

DAOS PLUS

Radovan Sochor

místopředseda PV MAS

Nepal, z.s.

Pavel Kroupa

člen PV

N. O. S. - Nepomucký Václav Kovář
ornitologický spolek

člen PV

Pavlína Jandošová

členka PV

-

Výběrová komise
Člen

Zastupující osoba

Funkce v MAS

Soňa Tikalská

-

členka VK

Martina Krumpholcová

-

členka VK

Monastery, z.s.

Miroslava Brožová

členka VK

Topland Brd, z.s.

Kristýna Fantová

člen VK

Josef Lank

-

místopředseda VK

Marie Bílková

-

členka VK

Iva Přibáňová

-

předseda VK

ČSOP Spálené Poříčí

Michala Jandíková

členka VK

Farnost Nepomuk

Štěpánka Kodýdková

členka VK

Zastupující osoba

Funkce v MAS

Revizní komise
Člen
Dušan Skala

předseda RK

Václav Bečvář

člen RK

Monika Rojová

členka RK
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Kancelář MAS
Zaměstnanec

Pozice

Adéla Mašková

manažerka MAS, manažerka SCLLD, manažerka MAP

Veronika Grossová

administrátorka finančního a provozního managementu MAS
a finanční manažerka MAP

Michal Arnošt

Projektový manažer

Edita Hofmanová

Komunitní sociální pracovník

Veronika Sklenářová

Projektová manažerka

Jana Berkovcová

Asistentka koordinátora klíčových aktivit MAP

Pavlína Jandošová

Koordinátor klíčových aktivit MAP

Jana Černoušková

Metodik/facilitátor MAP

Hana Černohousová

Koordinátorka a lektorka klíčových aktivit Dycky spolu!

Jaromír Kastner

Koordinátor a lektor klíčových aktivit Dycky spolu!

Externí spolupracovníci
Iva Přibáňová - Weroa

účetnictví

www.masnepomucko.cz

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku
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Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021+
(SCLLD)
Rok 2021 byl ve znamení aktualizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje na
programové období 2021–2027. Provedeny byly řízené rozhovory se starosty obcí spadajících do
území MAS pro potřeby analýzy problémů a potřeb obcí. V lednu 2021 pak proběhlo první setkání
s veřejností a našimi partnery z území, na kterém se společně diskutovala témata a oblasti, které
by měly být rozvíjeny. Bylo definováno pět strategických témat: Vzdělávání, Práce s mládeží,
Životní prostředí, Podpora spolků a místních komunit a Podpora podnikání. V menších skupinách
pak bylo diskutováno, jaká témata do každé oblasti patří, na jaké cílové skupiny míří a kdo by měl
oblast řešit, či na jaké téma je třeba se zaměřit více a popř. zpracovat analýzu. Na konci setkání
byla pojmenovaná tři témata, pro která byly ustanoveny pracovní skupiny, a to pracovní skupina
Mládež, Spolky a Životní prostředí.
Koncem dubna 2021 proběhlo ve Spáleném Poříčí první setkání pracovní skupiny Životní
prostředí. Účastníci diskutovali o problémech v krajině a ve veřejném prostranství. Byla jim
představena v té době známá podoba aktivit, které budou v rámci veřejných prostranství
podporována z IROP. Závěrem jednání byla diskuse nad tím, jaké funkce by měl veřejný prostor
plnit.
V květnu se uskutečnilo setkání pracovní skupiny Spolky a místní komunity. Zástupci spolků
představili skupině cíl spolku a představu, jak by měl vypadat za šest let. Na základě toho pak
společně definovali potřeby a problémy, které spolky potřebují řešit, aby se jejich vize budoucího
fungování mohla naplnit. Nejčastěji se shodovali na tom, že je třeba zapojit mladé lidi, stabilizovat
členskou základnu, zkvalitnit zázemí spolku či přicházet s novými nápady a aktivitami a udržovat
ty, co již fungují. Na konci setkání pak probíhala diskuse, jak by mohla MAS napomoci k naplnění
vizí jednotlivých spolků a naopak, jak by mohly spolky napomáhat v rozvoji území a přispívat
k rozvoji komunit.
Pracovní skupina Mládež měla dvě setkání. Na prvním účastníci diskutovali nad aktivitami, které
MAS pro mladé v minulosti organizovala a vyzvala účastníky k vyjádření, zda podle nich aktivity
mají smysl a je dobré v nich pokračovat. Poté se skupina rozdělila na dva týmy, které diskutovaly
nad otázkou vnější a vnitřní motivace mladých lidí k zapojení se do společných aktivit a komunit.
Shodli se na tom, že nemůžou přesně vědět, co mladé motivuje či demotivuje, a proto se dohodli,
že každý osloví 2–3 mladé lidi ze svého okolí a položí jim předem definované otázky. Z rozhovorů
vyplynulo, že mladé lze rozdělit do tří skupin a sice na ty, kteří jsou akční a chtějí z území odejít,
dále na ty, kteří chtějí v území zůstat, a nakonec na ty, kteří nemají podporu v rodině a nemají
finanční prostředky. Na závěr se členové skupiny pokoušeli definovat, jak s jednotlivými
skupinami pracovat, jak je podporovat, popř. jaké aktivity pro ně pořádat.
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Výstupy z pracovních skupin, stejně tak i výstupy z rozhovorů se starosty, byly použity pro
zpracování koncepční části strategie. Tato byla v srpnu roku 2021 předložena řídícímu orgánu ke
schválení.
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Grantový program STARTÉR 2021
V roce 2021 vyhlásila MAS grantový program STARTÉR s cílem podporovat projekty mladých,
které mají pozitivní dopad na své okolí, nebo podporovat nové aktivity pořádané mladými.
Realizace projektů měla přispět k řešení místních problémů a potřeb, obohatit komunitní život v
obci, podpořit rozvoj kultury a volnočasových aktivit, nebo měla pozitivní vliv na životní prostředí,
dobrovolnictví, vzdělávání, spolupráci apod. Žadateli byly skupiny mladých do třiceti let věku,
které musely realizovat svůj projekt na území MAS.
V rámci této výzvy byly předloženy čtyři projekty, které byly také finančně podpořeny:
■

Netradiční sporty (organizátorem projektu byl Best team). Projekt byl zaměřen na
vzdělávání mladých lidí v obci Neurazy v netradičních sportech (thouchball, hutututu,
americká vybíjená a další), podpora pohybu a rozvoji pořádání sportovních akcí. Součástí
projektu byly ukázky a vyzkoušení si netradičních sportů a závěrečný turnaj v těchto
sportech. (výše grantu 10.000 Kč).

■

Stay fit (organizátorem projektu byl AM). Cílem projektu bylo uspořádat v Dožicích
čtyři ukázkové lekce cvičení, vždy jiného druhu, dle aktuálních trendů. Na základě těchto
ukázkových lekcí byla vybrána jedna cvičební aktivita, která cílové skupině nejlépe
vyhovovala, a v této budou organizátorky pokračovat i po skončení projektu. (výše grantu
10.000 Kč).

■

Rytmus na vsi (organizátorem projektu byly Tři kačeny). Cílem projektu bylo stmelit
děti a dorost v Měcholupech, a to pomocí rytmiky pod vedením zkušeného lektora.
V důsledku covidové pandemie se děti odloučily, ztratily na sebe vazby a jejich
kamarádství tím značně utrpělo. V rámci projektu byly nakoupeny jednoduché bicí
nástroje – drumbeny a sada perkusí, tj. jednoduchých rytmických nástrojů. Bylo
zorganizováno jedno odpoledne, na kterém se sešlo 14 dětí. Díky zkušené lektorce se
podařilo děti propojit nejen rytmicky, ale především se navázat zpřetrhané vazby a znovu
se skamarádit. (výše grantu 20.000, - Kč).

■

Umění pomáhat

(organizátorem projektu byli Zámečáci). Cílem projektu bylo ve

Spáleném Poříčí uspořádat umělecky zaměřenou akci pro mládež ve věku od 14–25 let.
V rámci této akce byla účastníkům nabídnuta „ochutnávka“ vybraných uměleckých aktivit.
Mohli si tak vyzkoušet, jaké je to malovat nohama, šňůrkami, pilníky, pravítky apod. Plátna
létala vzduchem a tvořila společně s barvou zajímavé abstrakce. Celkem se jí účastnilo 23
lidí. Akce ukázala překvapivou skutečnost, a sice velký zájem mladých lidí umělecky se
vyjadřovat. Na tento pilotní projekt navážou umělecké workshopy, které budou pořádány
ve spolupráci s Diakonií západ. (výše grantu 10.000,- Kč).
9
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Díky grantovému programu STARTÉR dostali mladí lidé z území MAS příležitost vyzkoušet si
nějakou vlastní aktivitu a zapojit do ní děti a mládež z území. Projektově si tuto aktivitu
naplánovali, zrealizovali, a nakonec i vyhodnotili. Minimálně ve dvou případech se dá hovořit o
pilotních projektech, které budou mít ve stejné či modifikované podobě pokračování i v budoucnu.
Přínosem grantového programu je také posílení informovanosti o MAS a její podpoře a též o
podpoře Plzeňského kraje jako partnera a poskytovatele finančních prostředků.
Grantový program byl realizován v rámci projektu Zajištění chodu a činnosti MAS SN v roce 2021,
kterým Plzeňský kraj podporuje Místní akční skupiny a pomáhá jim 5 % spolufinancovat provoz
kanceláře pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
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Členská schůze 2021
Zasedání Členské schůze proběhlo 24. 6. 2021 v obci Měcholupy. Na programu jednání bylo
především představení konceptu Operačního programu Zaměstnanost 2021+ a dále prezentace
probíhajícího projektu z OPZ s názvem Dycky spolu! Pan Michal Arnošt prezentoval podporované
aktivity, cílové skupiny a další podmínky Operačního programu zaměstnanost 2021+. Dále spolu
s paní Evou Valmovou představili projekt Dycky spolu! Hovořili o jeho aktivitách, které probíhají
ve Spáleném Poříčí, Žinkovech a Měcholupech, a dalších plánech do budoucna. Poté vyvstala
otázka, zda projekt podobného zaměření realizovat i v novém programovém období 2021–2027.
Dalším bodem jednání bylo představení a schválení výsledku hospodaření za rok 2020 a schválení
výroční zprávy z roku 2020. Posledním bodem jednání pak bylo představení a schválení
koncepční části SCLLD pro období 2021+. Tato první část strategie je nezbytně nutná pro
fungování MAS, ale především pro čerpání prostředků do území prostřednictvím vybraných
operačních programů. Následovat bude vypracování programových rámců pro jednotlivé
operační programy. Toto bude na programu v prvním pololetí roku 2022.
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Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání
V roce 2021 úspěšně pokračoval třetí rok projektu MAP II., jehož prioritou je zvýšení kvality
vzdělávání na lokální úrovni, zlepšení klimatu ve školských zařízeních a rozvíjení dialogu
s veřejností a zřizovateli škol o společném řešení místně specifických problémů a potřeb a
vyhodnocování přínosů spolupráce.

Co se podařilo?
Prostřednictvím vzniklých partnerství jsme se i v roce 2021 snažili zkvalitňovat vzdělávání
v mateřských a základních školách v území. Do činnosti MAP II se podařilo zapojit nové ředitele
základních škol i další neformální lídry z řad pedagogických pracovníků. V rámci fungování
tematických pracovních skupin byl vytvořen prostor nejen pro sdílení příkladů dobré praxe a
rozvoj spolupráce mezi pedagogy napříč školami v území, ale i pro zahájení odborné diskuze nad
aktuálními tématy: strategie vzdělávací politiky české republiky do roku 2030+, nové metody a
přístupy ve vzdělávání, strategické řízení a plánování ve školách v území, zajišťování rovných
příležitostí ve vzdělávání nebo individualizace a diferenciace v předškolním vzdělávání.
Učitelé zapojení do projektu Čtení – nejlepší učení se i v tomto roce aktivně podíleli na výběru
vhodných knih pro své žáky, spolu s kolegy z okolních škol sdíleli své zkušenosti z implementace
a dále se vzdělávali v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti.
Ve spolupráci s odborem školství Městského úřadu v Nepomuku se podařilo zformovat platformu
setkávání ředitelů mateřských a základních škol, která má pomoci nastartovat strategické
plánování ve školách a současně podnítit jejich spolupráci.
Pandemie bohužel ovlivňovala negativně dění ve školách i v průběhu roku 2021, což se odrazilo i
na řešených tématech. Ředitelé základních škol se spolu s metodiky prevence věnovali podpoře
zdravého a bezpečného klima ve třídách, předcházení rizikům v postcovidové době i spolupráci
rodiny a školy. Pro rodiče a další zájemce z řad laické i odborné veřejnosti jsme uspořádali
webinář o rizicích virtuálního světa, který měl velmi pozitivní ohlasy. Školám jsme nabídli
součinnost v oblasti podpory distanční výuky. Podporu v podobě otevřené podpůrné skupiny
mohli v průběhu roku několikrát využít i asistenti pedagoga a učitelé, kteří v době mimořádných
opatření ocenili i možnost online setkání.
S ohledem na předchozí zkušenosti jsme uvážlivě plánovali i my a našim partnerům jsme v tak v
průběhu roku mohli nabídnout mnoho online i prezenčních vzdělávacích akcí, viz. tabulka níže.
Těší nás, že jsme se na podzim 2021 mohli po dlouhé době společně sejít se všemi aktéry
zapojenými do projektu MAP II a představit jim spolu se členy pracovních skupin jejich dosavadní
činnost, vyhodnotit nejúspěšnější aktivity a přínosy projektu a rozvinout diskuzi nad klíčovými
otázkami.
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Co se nedaří?
Zřizovatele se dlouhodobě nedaří zapojit do plánování rozvoje vzdělávání v území.
Ředitelé škol nemají vesměs zájem o nabízenou podporu v oblasti strategického řízení.
Uvnitř škol chybí odborná diskuze nad novým pojetím vzdělávání, neformální lídři ve školách
nemají potřebnou podporu vedení, což je demotivuje.
Publicita projektu je zajištěna na Facebooku s názvem Místní akční plán vzdělávání ORP
Nepomuk, kde lze nalézt plánované akce a příspěvky z jednání pracovních skupin nebo
vzdělávacích seminářů.

SOUHRN AKTIVIT MAP V ROCE 2021

Osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků v kontextu specifik a potřeb škol v
území

Oblast

Název

Popis

Četnost

Cílová
skupina

Agresivní dítě,
poruchy chování
a zvládání situací
s tím spojených

Cílem semináře bylo
pedagogy vybavit
dovednostmi a znalostmi,
které jim pomohou řešit
krizové situace ve škole,
vhodně přistupovat k
agresivním
dětem/rodičům a
vytvořit ve třídě/škole
bezpečné prostředí pro
všechny aktéry ve
vzdělávání.

Jednorázová
akce

Učitelé a
asistenti
pedagoga MŠ
a ZŠ

Učíme se venku

Cílem tohoto online kurzu Desetitýdenní Učitelé a
bylo poskytnout učitelům online kurz
asistenti
metodický základ a
pedagoga MŠ
profesionální podporu,
a ZŠ
zdroje nápadů na hry a
pomůcky, videa a
výukové materiály pro
celoroční výuku ve
venkovním prostředí.

Jak na třídní
schůzky

Cílem setkání bylo
Jednorázová
pedagogům
akce
zprostředkovat informace
ohledně vedení
efektivních třídních
schůzek.

Pedagogičtí
pracovníci ZŠ

Komunikace s
rodiči

Zlepšení efektivity
komunikace s rodiči,
rozvoj klíčových a
osobnostních kompetencí

Pedagogický
sbor ZŠ
Nepomuk

12.6.2021

Jednorázová
akce
31.8.2021
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pedagogů

Podpora IT
kompetencí

pedagogů.
Google
Classroom

Praktické využití Google
Učebny při distanční
výuce
PS Matematická
gramotnost

Předškolní vzdělávání

Matematická gramotnost

Rozvoj IT dovedností
učitelů

2. setkání
10.2.2021
17.2.2021

Pedagogický
sbor ZŠ
Nepomuk

Obsahem práce pracovní
skupiny je výměna
zkušeností a odborných
znalostí o metodách,
pomůckách a postupech,
které vedou k rozvoji MG
a k rozvoji potenciálu
každého žáka. Nedílnou
součástí práce této PS je
začlenění oblasti digitální
gramotnosti a využívání
ICT ve vzdělávání
v souvislosti s podporou
matematické
gramotnosti.

4x ročně

Letní škola
Hejného
matematiky

Prohlubování znalostí a
dovedností při práci s
novou koncepcí výuky
matematiky založené na
badatelství.

Jednorázová
akce

Členové PS +
další zájemci

Nástroje pro
aktivizaci žáků
v online výuce

Webinář - praktické
seznámení s aplikacemi
vhodnými pro aktivizaci
žáků.

Jednorázová
akce

Členové PS +
další zájemci

Rozvoj finanční
gramotnosti na
ZŠ

Webinář zaměřený na
teoretický rámec a
implementaci
jednotlivých prvků
finanční gramotnosti do
výuky.

Jednorázová
akce

Členové PS +
další zájemci

PS Předškolní
vzdělávání

Tematicky zaměřená
pracovní skupina.

4x ročně

Členové PS +
další zájemci

1.3.2021

Členové PS +
další zájemci

28.4.2021
15.9.2021
4.10.2021

25.3.2021
3.6.2021
15.9.2021
4.10.2021

Semináře na
téma
individualizace
práce a
Kooperativní
činnosti v MŠ

Individualizované
vzdělávání a začlenění
kooperativních činností
do práce v MŠ patří mezi
hlavní témata současného
předškolního vzdělávání.

Jednorázové
akce

Předškolní
pedagogové a
jejich asistenti

Letní škola pro
LMŠ

Cílem letní školy bylo
zejména celorepublikové

Jednorázová
akce

Zájemci z řad
předškolních
15

propojení lesních
MŠ/klubů, sdílení a
předávání informací
ohledně jejich chodu a
práce s dětmi. Edukace
pedagogů LMŠ (chod
lesních školek v zahraničí
i v ČR, filozofie, inspirace
pro práci s dětmi).
Hlavním tématem LMŠ
byla Úloha dospělého
v předškolním
vzdělávání.

a

Obsahem práce pracovní
skupiny je výměna
zkušeností a odborných
znalostí o metodách,
pomůckách a postupech,
které vedou k rozvoji
čtenářské gramotnosti a
k rozvoji potenciálu
každého žáka.

5x ročně

Projekt – Čtení
nejlepší učení

Podpora a rozvoj
čtenářské gramotnosti u
žáků ZŠ a rozvoj
spolupráce mezi učiteli
v území.

Pokračování
Vyučující ČJ a
projektu ve literatury I. a
školním roce II. stupně ZŠ
2021/2022

Dílna čtení
v praxi

Cílem semináře bylo
pedagogy seznámit s
čtenářskou dílnou a jejím
zapojením do výuky
literatury a slohu.

Jednorázová
akce

Vyučující ČJ a
literatury na
ZŠ

Oborové čtení

Cílem webináře bylo
představení různých
technik a metod
vhodných pro rozvoj
čtenářství ve všeobecně
vzdělávacích předmětech
na ZŠ a diskuze na téma
oborové čtení ve školách.

Jednorázová
akce

Učitelé
všeobecně
vzdělávacích
předmětů na
ZŠ

Tvorba komiksu
Praktické seznámení
(StoryboardThat) s aplikací
StoryboardThat,
prostřednictvím níž
mohou učitelé spolu se
svými žáky tvořit
digitální komiksové
příběhy.

Jednorázová
akce

Učitelé
všeobecně
vzdělávacích
předmětů na
ZŠ

PS Rovné

4x ročně

Členové PS +

Obsahem práce této PS je

22.2.2021

Členové PS +
další zájemci

17.3.2021
16.6.2021
15.9.2021
4.10.2021
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Rozvoj čtenářské gramotnosti

PS Čtenářská
gramotnost

pedagogů
veřejnosti.
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příležitosti

zejména vzájemné
vzdělávání, přenos
zkušeností a informací a
odborně vedená diskuze
o problematice rovných
příležitostí a selektivnosti
vzdělávacího systému a
uvnitř škol.

4.2.2021

Cílem setkání je podpořit
osobnostní rozvoj
pedagogů ve zvládání
respektujícího přístupu a
prvků nenásilné
komunikace a současně
podnítit sdílení příkladů
dobré praxe a spolupráci
učitelů a asistentů
pedagoga v území ORP
Nepomuk. Otevřená
podpůrná skupina vytváří
prostor pro sdílení
pocitů, obav, problémů,
ale i radostí a úspěchů v
současné komplikované
situaci spojené s trvající
pandemií koronaviru.

3 setkání

Strategie 2030+

Cílem společného setkání
bylo rámcově seznámit
pedagogy s dokumentem
Strategie rozvoje
vzdělávací politiky do
roku 2030.

Jednorázová
akce

Členové PS +
další zájemci

PS Financování

Obsahem práce PS pro
financování je plánování
nákladů a zejména
identifikace finančních
zdrojů pro realizaci
naplánovaných aktivit. PS
Financování se aktivně
podílí na celém procesu
společného plánování
v území a na aktualizaci
dokumentace MAP.

5x ročně

Členové PS

Cílem tohoto webináře
bylo propojit rodiče s
mladou internetovou
generací a seznámit je s
jednotlivými formami
kyberkriminality, včetně
nejnovějších fenoménů
způsobem přijatelným
pro začátečníky i

Jednorázová
akce

Rodiče a veřejnost

Financování

Podpůrná
asistentská
skupina

Virtuální svět
aneb Bezpečnější
internet

další zájemci

27.4.2021
15.9.2021
4.10.2021

17.2.2021
20.4.2021

Učitelé a
asistenti
pedagoga MŠ
a ZŠ

4.11.2021

3.2.2021
26.4.2021
15.9.2021
4.10.2021
2.11.2021

14.4.2021

Zájemci z řad
rodičů a
veřejnosti
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pokročilé uživatele
informačních technologií.

Setkání ředitelů mateřských a základních škol

Podpora
bezpečného
klimatu ve školách

Zdravá strava
v pohodě II

Cílem tohoto setkání bylo
seznámit zájemce s
tématem zdravého
stravování ve školách a se
zásadami, proč je důležité
zaměřit se na zdravé
stravování v dětském
věku.

Jednorázová
akce

Setkání ředitelů a
školních
metodiků
prevence

Platforma lokálního
sdílení, příkladů dobré
praxe a předávání
zkušeností z oblasti
prevence rizikového
chování mezi školami
Nepomucka, Blovicka a
Spálenopoříčska.

2x ročně

Setkání ředitelek
MŠ v území

Cílem je podpořit
spolupráci ředitelek
mateřských škol v území,
nastartovat strategické
plánování ve školách a
současně podnítit sdílení
příkladů dobré praxe a
spolupráci mateřských
škol v území ORP
Nepomuk.

3x ročně

Cílem je podpořit
spolupráci ředitelů
základních škol v území,
nastartovat strategické
plánování ve školách a
současně podnítit sdílení
příkladů dobré praxe a
spolupráci základních
škol v území ORP
Nepomuk.

4x ročně

Setkání ředitelů
ZŠ a ZUŠ

17.6.2021

19.5.2021
7.12.2021

Zájemci z řad
rodičů a
veřejnosti

Ředitelé škol,
školní
metodici
prevence,
odborníci
z řad Policie
ČR, OSPOD,
PPP Plzeň aj.
Ředitelky MŠ

20.4.2021
13.9.2021
29.9.2021

18.2.2021
19.4.2021

Ředitelé a
ředitelky ZŠ a
ZUŠ

13.9.2021
23.9.2021
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DYCKY SPOLU!
I my stále více na venkově vnímáme „diskriminaci“ v přístupu k pracovním příležitostem,
studijním možnostem, včetně celoživotního vzdělávání, volnočasových aktivit, k sociálním
službám či poradenství atd. Ruku v ruce s tím roste pasivita, izolovanost a sociální vyloučení
některých skupin obyvatel. A tak jsme se rozhodli, že se i my pokusíme v rámci OP Zaměstnanost
svým dílem přispět ke zlepšení situace, a tak byl naplánován projekt Dycky spolu! Je realizován
od května roku 2020.
Dycky spolu! je pilotním projektem Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku. Pilotní
znamená zejména to, že se jedná o první projekt v sociální oblasti, který MAS realizuje. Projekt tak
slouží zejména k zahájení komunikace s cílovými skupinami, testování prvních aktivit, získávání
prvních zkušeností a budování partnerství, která mají vést k prevenci a řešení sociálních
problémů v území.
První aktivity projektu byly zahájeny na podzim roku 2020. V roce 2021 jsme pak postupně
stabilizovali aktivity jednak v Komunitním centru ve Spáleném Poříčí a v komunitním Klubu sv.
Václava v Žinkovech.
První skupinu představují aktivity směřující na pomoc osobám v tíživé sociální, či ekonomické
situaci. Asi nejdůležitější je poskytování potravinové pomoci ve spolupráci s Potravinovou bankou
Plzeň, z.s. ve Spáleném Poříčí a následně i v Žinkovech. Společně s potravinovou pomocí zde
nabízíme klientům oblečení, obuv a drobné vybavení domácnosti ve veřejných šatních skříních.
Ty se pro klienty staly přirozenými místy setkávání, kde jim poskytujeme informační a
konzultační pomoc. Kromě samotné pomoci se snažíme klienty zapojit do aktivizačních aktivit,
díky čemuž jsme schopni provozovat komunitní zahradu. Produkty z ní používáme k vylepšení
balíčků potravinové pomoci. Další aktivizační činností je podzimní moštování ovoce pro veřejnost
či sběr potravinářského hliníku. V poslední době se pak snažíme „rozjet“ šicí dílny.
Druhou skupinu představují aktivity zaměřené na rodiny s dětmi, resp. děti ohrožené školním
neúspěchem, či zahálkou. Realizována je pomoc s přípravou pro plnění školních povinností a
neformální výuka angličtiny v English clubech. Ten se kromě Spáleného Poříčí a Žinkov „testuje“
také v Měcholupech.
„Inovativní“ aktivitou je NEškolní klub v Žinkovech. Původně jakási alternativa družiny pro
dojíždějící děti, které na školní družinu nemají nárok. Postupně se klub vyvíjí do podoby
otevřeného klubového zařízení, které poskytuje bezpečné zázemí zejména pro neorganizované
děti. Pro rodiče dětí jsou pak pořádány informační a vzdělávací akce, zejména na téma bezpečnosti
internetu a sociálních sítí.
A abychom škálu klientů měli pestrou a vyváženou, v DPS ve Spáleném Poříčí zajišťujeme
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zdravotní cvičení pro místní seniory. Celkem je v aktivitách projektu navázáno cca 150 osob.
Přičemž podstatné je, že se jedná o aktivity, které jsou nabízeny pravidelně a systematicky,
dlouhodobě, resp. tak dlouho, dokud to klienti potřebují, a že se v nich snažíme zohledňovat
potřeby klientů.
Ale možná, že zdaleka nejdůležitější je, že do organizace aktivit projektu zapojujeme místní aktivní
lidi, u kterých se prostřednictvím spolupráce buduje sociální kapitál pro další rozvoj těchto aktivit.
Svůj potenciál má také zapojování osob z řad cílových skupin, které se učí pomáhat formou „sami
sobě“. A doufáme, že nastavená spolupráce se Sociálními odbory MÚ Nepomuk a Spálené Poříčí,
OSPOD, Potravinovou bankou Plzeň, z.s., Městem Spálené Poříčí a Městysem Žinkovy pro další
rozvoj aktivit vytváří pevný základ.
Záměrem projektu je komunitním způsobem začlenit do společnosti osoby sociálně vyloučené a
ohrožené sociálním vyloučením ve venkovské oblasti, jíž naše území je.
Toho dosahujeme prostřednictvím poradenské a informační činnosti a komunitní sociální práce
doplněné aktivizační činností ve dvou centrech: v komunitním centru ve Spáleném Poříčí a
v Klubu sv. Václava v Žinkovech. Aktivitami řešíme stále rostoucí pasivitu, izolovanost a sociální
vyloučení určitých skupin obyvatel v území MAS a též diskriminaci venkovských obyvatel, kteří
nemají přístup k sociálnímu poradenství ve své obci, celoživotnímu vzdělávání a pracovním
příležitostem.
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První mezinárodní dobrovolník
V roce 2020 se nám podařilo získat Známku kvality Evropského sboru solidarity, což v praxi
znamená, že můžeme vysílat i přijímat dobrovolníky a organizovat jejich působení v
spolupracujících organizací v Evropské unii. V místní akční skupině svatého Jana z Nepomuku se
historicky první mezinárodní dobrovolnicí stala dvaadvacetiletá Francouzska z Bretaně Coralie
Elleout. Coralie byla velmi přátelská, otevřená, komunikativní dobrovolnice, která se v MAS
zapojila do řady aktivit. Na dva měsíce se stala součástí English clubu, kde s dětmi hrála hry,
povídala si s nimi a nenásilně jim tak ukazovala, že angličtina otevírá dveře k různým možnostem.
Pro tyto děti také v komunitním centru ve Spáleném Poříčí uspořádala „sladké odpoledne“, kdy
společně připravili tři bretoňské sladkosti. Nebyly to pouze palačinky, ale také tarte tatin či far
breton. Děti si kromě hezkých zážitků si odnesly i recepty, aby se doma mohly svým novým
uměním pochlubit. Coralie dále pomáhala s překlady materiálů pro projekty ERASMUS+. Zapojila
se do komunitního moštování jablek. V hodinách anglického jazyka na základní škole ve Spáleném
Poříčí dětem pomocí jednoduché prezentace představila Francii a především Bretaň, odkud
pochází. Zavítala také do mateřské školky v Neurazech. Coralie dnes říká, že dobrovolná služba
v České republice bylo její nejlepší rozhodnutí a první krok k objevování dalších evropských zemí.
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Oprava „stovky“ je v plném proudu
V roce 2021 jsme se pustili do opravy domu č.p. 100 v Plzeňské ulici, který jsme koupili od města
Spálené Poříčí. V místnostech s okny do ulice byl propadlý strop, netěsnící okna, nedodělaná
příčka a omítky a na podlaze byl pouze beton. V místnosti nebylo topení ani elektřina. Díky
finanční podpoře Plzeňského kraje, kdy se nám podařilo uspět ve třech dotačních titulech, jsme
tyto dvě místnosti celkově opravili. V celém přízemí bylo instalováno nové topení, zdrojem tepla
je elektrokotel. Propadlý strop byl opraven, ztrouchnivělé trámy byly nahrazeny novými, strop
byl zateplen izolační vatou a pobit prkny. Z pohledové části byl namontován sádrokarton. V obou
místnostech byla vyměněna vnitřní okna za dřevěná, se stejnou profilací a členěním, jako byla
okna původní. Venkovní okna byla opravena. Novou podobu dostala také vstupní vrata. Ta
původní byla nefunkční a nebylo možné je opravit. Po konzultaci z památkovým ústavem byla
zhotovena věrná replika vrat. Ještě nás ale čeká spousta práce, než se budeme moci do „stovky“
přestěhovat.

22

23

Projekty ERASMUS+
V roce 2021 jsme implementovali tři mezinárodní aktivity v rámci projektu „Attracting
Tomorrow´s Adults Today“ v programu ERASMUS+. Cílem projektu obecně je sdílení příkladů
dobré praxe v oblasti práce s mládeží ve venkovském prostředí, zvědomení si situace ve svém
území, vzdělávání účastníků a posléze také zastupitelů měst a obcí v nových trendech práce
s mládeží.
První mezinárodní schůzka projektového týmu proběhla ve dnech 28. a 29. 1. 2021 ve Spáleném
Poříčí. Účastnili se jí zástupci MAS SJN, Syndicat de Lorge a EUROSUD. Na programu bylo
především řešení praktických záležitostí, jako je rozpočet projektu, projektové aktivity, stanovení
profilu účastníků, nastavení úkolů jednotlivých partnerů, řešení otázek jazykové bariéry na
mobilitách.
Další krátkodobá vzdělávací mobilita proběhla v italském Triggianu a Bari pod patronací Adriana
Difronzo, ředitele partnerské organizace EUROSUD. Zde se zaměstnanci MAS nechali inspirovat
způsoby práce v Eurosudu, řešili jsme v mezinárodních pracovních skupinách způsoby
komunikace s mládeží, nové trendy v práci s mládeží. Partnerská organizace s námi sdílela
nástroje pro vzdělávání pracovníků s mládeží, které využívá. Poslední den byl věnován plánování
programů mezinárodních vzdělávacích mobilit v partnerských zemích.
V druhém říjnovém týdnu pak naše území hostilo první mezinárodní vzdělávací kombinovanou
mobilitu. Cílovou skupinou byli zastupitelé a pracovníci s mládeží z partnerských zemí Itálie,
Francie a České republiky spolu týden pracovali v národních i mezinárodních skupinách,
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navštěvovali různá volnočasová zařízení pro mládež a nízkoprahové kluby, které jsou příkladem
dobré praxe a byli s námi ochotni sdílet svoje know-how. Zavítali jsme do sídla Městského úřadu
města Vrchlabí, do Domu dětí a mládeže Sluníčko v Aši, do rokycanského klubu Akcent a do
Salesiánského centra mládeže v Plzni s jeho Klubem Balón. V Městské knihovně ve Spáleném
Poříčí proběhl seminář zaměřený na profil a potřeby dnešní mládeže ve věku 13+ vedený panem
Janem Šeříkem. Program byl uspořádán tak, aby měli účastníci dostatek příležitostí k diskuzi i
vlastní sebereflexi. Další dvě mobility proběhnou v roce 2022.

Příměstské tábory
V červenci a srpnu jsme pořádali příměstské tábory. Dva byly s angličtinou a různými sportovními
i kreativními aktivitami a konaly se v červenci ve Spáleném Poříčí a v Neurazech. Náplní třetího
tábora byl především fotbal a další sporty a proběhl v srpnu ve Spáleném Poříčí. Táborů se
zúčastnilo 68 dětí, z toho některé se účastnily dvou běhů. Děti si v průběhu angličtinových táborů
hravou formou zdokonalily svou angličtinu, seznámily se také s řadou sportů jako je střílení z luku
a vzduchovek, slackline, orientační běh, ringo či stolní tenis. Vyzkoušely si řadu nových věcí – boj
v bahně, výroba obřích bublin, různé výtvarné techniky apod. Fotbalový tábor byl především ve
znamení zdokonalování fotbalových dovedností jako jsou práce s míčem, střelba na bránu,
rychlost či přesnost. Nejen díky fotbalu, ale i jiným sportovním aktivitám, se naučily hrát fair play
a posílily týmového sportovního ducha. Na tábor byl přizván profesionální trenér, který dětem
sestavil tréninkový plán na jeden den. Děti si vyzkoušely ale také jiné sportovní aktivity jako
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beachvolejbal, fotbal golf, ringo a další. Velkým hnacím motorem a motivací pro všechny byla
přítomnost Gábiny Šlajsové, hráčky SK Slavia Praha a české reprezentace, která se dětem jeden
den věnovala a snažila se jim předat něco ze svých znalostí a zkušeností.
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Městské slavnosti ve Spáleném Poříčí
V neděli 12. září jsme se s naší komunitní kavárnou zúčastnili městských slavností ve Spáleném
Poříčí. Vyrobili jsme spoustu sladkých dobrot a prodávali je ke kávě či osvěžujícím ovocným
limonádám. K prodeji jsme měli také čerstvý mošt, který naši kolegové moštovali v prostorách u
hotelu. Pro malé i větší děti jsme připravili zábavné aktivity jako slack-linu, střílení z nerf pistolí
na dřevěná zvířátka, chytání plyšových myší do opravdových pastiček či stavění z dřevěných
kostek. Celkovou pohodu dotvářela tři sezení, kde si mohli naši zákazníci v klidu vypít svou kávu.
Některým zákazníkům se i díky teplému počasí nechtělo domů a náš stánek jsme tak zavírali mezi
posledními.
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Seznam dárců v roce 2021
■ Arenis s.r.o.
■ Libuše Duníková
■ Václav Kotěšovec
■ Jindřich Jindřich
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Výsledek hospodaření za rok 2021

29

30

31

