
Děkujeme členům Výběrové komise a
Programového výboru za skvělou spolupráci v
této době, kdy hodnotíme a vybíráme projekty
k podpoře on-line. 
 
COVID - 19 zastihl právě ukončení výzvy č. 8

Vzdělávání, do které byly přijaty 2 projekty.

Jeden je zaměřen na rozšíření kapacity Mateřské

školy v Libčanech o 13 míst a druhý na

rekonstrukci budovy Základní školy Lhota pod

Libčany, která bude po stavebních úpravách celá

bezbariérová. Díky skvělé spolupráci s orgány

MAS byly schváleny k financování a předány k

závěrečné kontrole. 
 
Nyní probíhá administrativní kontrola 19 projektů

zemědělských podnikatelů zaměřených na

modernizaci zemědělských podniků. Jeden z

projektů je zaměřen na ozelenění vybraných

lokalit podél dálnice D11 v obcích Praskačka,

Sedlice a Krásnice. 

Veškeré aktuální dění můžete sdílet spolu s námi

a naší MASkou na webových stránkách, aktuální

informace o výzvách a vybraných projektech

najdete ZDE. Buďte s námi i na facebooku, kde

najdete fotky z území chystané akce a novinky z

regionu. 
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O MASce

Novinky z Venkova
Aktuální informace z území MAS Hradecký venkov

mas.hradeckyvenkov@gmail.com        tel: +420 720 988 767

Tento způsob jara zdá se být poněkud… 
ON-LINE
Letošní jaro na Hradeckém venkově je jiné. Místo

toho, abychom si užívali krásných dnů a navštěvovali

tradiční nebo nové kulturní či společenské akce,

sedíme doma a vyrovnáváme se s koronavirem. 

Všichni v našem týmu pracujeme převážně z domu,

jsme spolu ve spojení on-line a připravujeme akce a

materiály, jak nám to situace dovolí. Každým dnem se

něco nového učíme. 

I když je kancelář Hradeckého venkova převážně v

režimu on-line, všechny zaměstnance je možné

kontaktovat na jejich emailech či telefonech beze

změny, proto se neváhejte v případě potřeby na nás

obrátit. 
Krásné jarní dny a pevné zdraví Vám všem přeje
 
Jana Rejlová

Za tým MASky

MŠ Libčany

ZŠ Lhota pod libčany

https://www.hradeckyvenkov.cz/
http://www.mashradeckyvenkov.cz/
https://www.facebook.com/MAS-Hradeck%C3%BD-venkov-138821622898664/?ref=bookmarks
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Poslední vlaštovky z 2018...
 

Uzavření škol znamenalo pro některé návrat do

minulosti. A teď opravdu. 
 

Konec března se nesl v duchu nejen zavádění

opatření, ale také schvalování a doplňování

závěrečných zprávu u projektu Šablony I., který

školy ukončily na podzim roku 2018. A že to bylo

opravdu náročné. Některá doplnění byla složitá

vzhledem k času, před kterým se mnohé aktivity

udály. Všechny doposud zaslané zprávy byly zdárně

vypořádány a řídícím orgánem schváleny.

 

 

 

Animace

Šablony II. v půlce cesty
 
Díky Šablonám II. byla možnost posílit týmy MŠ

a ZŠ o další personální posily. MASka poskytuje

metodickou pomoc při realizaci šablon 15ti

školám a školkám po celém území. V současně

době jsou již podávány druhé zprávy o realizaci,

většina škol je již za půlkou realizace a

momentální situace jim trochu staví bariéry do

cesty. Aktuálně se snažíme, co nejvíce pomoci

školám zmírnit dopady na realizaci projektu.

Školy mají připraveny krásné akce, projektové

dny, spolupráce s rodiči a možnosti vzdělávání

pro pedagogy. 

 

MŠMT se v této situaci snaží být, co nejvíce

nápomocno a nabízí prodloužení projektu a

alternativní formy u aktivity, které lze realizovat

online. Školy se skvěle popasovali s vyřešením

personálních šablon. Jsme ve stálém kontaktu a

hledáme cesty jak realizovat i v nouzovém stavu.

 

A do třetice ... Šablony III. z kontrol I. ani nevíme,
jak a jsme ve III. 

 

Konec březen byl opravdu plný novinek - více těch

negativních, ale vykouklo na nás i pár pozitivních. 
 
Školy již můžou žádat o podporu ve 3. vlně Šablon.

Výzva je zveřejněna na portálu opvvv.msmt.cz. Do

výzvy je poskytnuto 2 730 mil. Kč. Školy, které
podají žádost mohou začít s realizaci již od 1. srpna

2020. 
 
Největší novinkou je aktivita: Zahraniční
stáže pedagogických pracovníků.
 
Pro naše školy jsme připravili shrnutí celé výzvy a

jejich příloh. Chystáme online webinář s

představením a vysvětlením principů Šablon III.  

https://www.hradeckyvenkov.cz/sablony-ii
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Komunitní sociální práce

Na začátku roku odstartoval nový projekt

Komunitní sociální práce na venkově. 

A co je jeho cílem? Tříčlenný tým sociálních

pracovnic, Ing. Eva Vašáková, Bc. Ladislava Tichá

a Mgr. Nela Štěpánková poskytuje pomoc obcím a

jejich občanům v sociální oblasti. 

 

Na našich webových stránkách průběžně

doplňujeme potřebné informace pro různé životní

situace – např. kdo má nárok na ošetřovné dětí,

kde získat potvrzení a kam jej odeslat; jak vyplnit

formuláře pro žádost na úřad práce apod. Naše

komunitní pracovnice nabízejí pomoc jak

starostům, tak občanům při řešení různých

životních situací.

Zeptali jsme se koordinátorky pro školy v rámci

projektu MAP II Daniely Rejlové: 
 
"Jak  momentálně  spolupracujete  se  školami

v  době  jejich  uzavření?"

 
"Školám nabízíme pomoc se zaváděním výuky
na dálku. Zveřejňujeme inspirativní příklady, jak
jsou s dětmi v kontaktu paní učitelky z
mateřských školek a typy na on-line vzdělávání.
Zjišťujeme také podmínky pro znovuotevření
škol z pohledu školy a zřizovatele. A plánujeme
akce na letní měsíce"

 

MAP II 
Místní akční plán vzdělávání

Přírodní učebna ZŠ Hoříněves v těchto dnech zeje prázdnotou.
 

"Co se děje za zavřenými dveřmi
škol...?"

Byli jsme zvědaví a zeptali se škol a školek na našem území, co se tam

teď děje. A děti se mají na co těšit! Nikde nezahálí a po skončení

online výuk chystají nové prostory a materiály pro děti. 

Malá ochutnávka ze školky v Třesovicích: 

 

"V tomto "korona-období" celý školní tým ve svém pracovním nasazení stále nepolevuje -
šijeme roušky pro "naše" děti i pro veřejnost, třídíme a opravujeme poškozené hračky a
hry, vyrábíme nové didaktické pomůcky, malujeme stravovací místnosti a uklízíme,
renovujeme a natíráme starší školní nábytek, upravujeme vzhled horní třídy, inovujeme
vzhled školní zahrady a děláme zahradnické činnosti, vyrábíme vyvýšené záhonky pro
pěstební činnosti v rámci EVVO, podílíme se na drobné dekoraci obce, věnujeme se
online seminářům v rámci samostudia. Dále jsme
uspořádali "školní sběr", který jsme rozšířili i mezi veřejnost, o velikonočních svátcích
jsme pro děti a rodiče uspořádali "koledu", kterou si děti v doprovodu rodičů mohly
samostatně na školní zahradě najít, zahrály jsme si na pošťáky, kdy jsme doručovaly
roušky a některé pracovně-logické materiály dětem do schránek u jejich domovů. Také
pracujeme na inovaci webových stránek školy a snažíme se nově pracovat v režimu
strategického plánování."
ředitelka MŠ Třesovice Bc. Gabriela Melounová, DiS. 

 

https://www.hradeckyvenkov.cz/akutality?tagsRenderer-tag=Komunitn%C3%AD+soci%C3%A1ln%C3%AD+pr%C3%A1ce
https://www.hradeckyvenkov.cz/akutality?tagsRenderer-tag=Komunitn%C3%AD+soci%C3%A1ln%C3%AD+pr%C3%A1ce
https://www.hradeckyvenkov.cz/map-ii
https://www.facebook.com/138821622898664/photos/pcb.2857092421071557/2857087094405423/?type=3&theater
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MASka na cestách
 
Duben a jeho krásné počasí jsme využili k

mapování celého našeho území a těch

krás tady. O to se s vámi musíme podělit.

Každý den přídáváme na naše

facebookové stránky MAS Hradecký

venkov jednu fotografii z putování s naším

fotografem. 
 

A jelikož se nám blíží konec období

realizace  Strategie CLLD 2014-2020,

kontrolujeme, jak zrealizované projekty

přinášejí užitek obyvatelům.  

Ještě pár slov k začátku roku...

Realizované projekty

V tomto čísle Vám představíme některé  projekty z
výzev IROP zaměřených na Bezpečnost dopravy a
cyklodopravu  

Obec Dobřenice - Výstavba chodníku Dobřenice I - Dobřenice II.

Obec Libčany - Libčany - chodník podél silnice III/32317
 

Obec Sadová - Stezka pro pěší a cyklisty Sadová
 

Na konci žádné novinky, ale menší návrat. 
V únoru jsme se sešli s našimi partnery, aniž bychom

věděli, že za dalších pár týdnu takové setkání už na

nějaký čas nebude možné. 

V Libčanech se 6. února konalo každoroční jednání

pléna partnerů MAS. Letos bylo zahájeno exkurzí do

Bonsai Centra. Přijali jsme nového člena Klub rodičů

a přátel ZŠ a MŠ Libčany. Členství ukončila

společnost Hustířanka služby. Během jednání byla

schválena Výroční zpráva o činnosti MAS v roce

2019. Výběrová komise byla zvolena ve stejném

složení i na tento rok. 

Naše MAS patří k jedné z těch, která za rychlé

čerpání, dostala od IROP navýšení alokace o 3,2 mil.

Kč, což patřilo k jednomu z bodů jednání. 

http://www.mashradeckyvenkov.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=44
http://www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1582057097_sb_mas_hv_vyrocni_zprava_2019.pdf

