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Střípky z Dolnobřežanska

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do ruky první číslo zpravodaje místní akční skupiny Dolnobřežansko. Vydávat vlastní zpravodaj byla jedna
z mnoha výzev, které před námi v uplynulých letech stály. V procesu schvalování
Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje, interních postupů pro vyhlašování
výzev a dalších námi realizovaných projektů se vlastní zpravodaj bohužel dostal až na
poslední místo. Nyní jsme v situaci, kdy je
strategie schválena, interní postupy nastaveny a dokonce již byly vyhlášeny první výzvy k podávání žádostí o dotaci z Programu
rozvoje venkova a Integrovaného regionálního operačního programu. Nastal tedy čas
vydat první číslo našeho zpravodaje.
Předpokládáme, že zpravodaj bude vydáván 3–4krát za rok, zpočátku jako občasník,

později pravidelně.
Postupně Vám představíme naše partnery a představíme
zaměstnance naší
kanceláře. První číslo jsme věnovali nejdůležitějším aktivitám a projektům,
kterým se věnujeme.
Přijměte tedy první
Střípky z Dolnobřežanska jako pozvánku k nahlédnutí do
naší činnosti. O našich aktivitách v oblasti a našim vlastním Programem na podporu
vzdělávání píší kolegyně Hanka Barboříko- regionálních aktivit Vás seznámím já. Přeji
vá a Renata Hlavešová, o integrovaném re- klidné čtení.
gionálním operačním programu píše kolega
Monika Neužilová
Jiří Kučera a s Programem rozvoje venkova
ředitelka MAS Dolnobřežansko

Program na podporu regionálních
aktivit MAS DOLNOBŘEŽANSKO
Po úspěšném 1. ročníku Programu na podporu regionálních aktivit, v němž bylo
v loňském roce podpořeno 10 projektů, byl
připraven 2. ročník tohoto programu. Program na podporu regionálních aktivit je
určený na podporu drobných projektů
dotýkajících se aktivně občanů alespoň
dvou obcí v území MAS Dolnobřežansko.
Zapojením alespoň dvou obcí z území

MAS chceme pod- Úspěšné projekty 1. kola
pořit vzájemné
Název projektu
poznání a spoluJaroslav Strejc
Divadelní představení
práci občanů a or- Karabina
Turnaj ve stolním fotbale pro děti i dospělé
ganizací v našem Zdeňka Gabrielová
Pexeso a jiné stolní hry pro celou rodinu
území. V letošním SK Zvole
XIII. Ročník turnaje o ZVOLSKÉHO
MEDVĚDA
roce byla vyhláMyslivecký spolek Libeř Snižování stavů černé zvěře
šena dvě kola toZUŠ Harmony
Open ZUŠ 2017
hoto programu,
SK Sokol Zlatníky, z.s.
Zlatnický víceboj
každé s částkou Minikáry Libeř
Pohár ČR ve slalomu minikár
100 000 Kč. Maxi- Sokol Zvole
Fotbalová neděle
mální výše podpo- Centrum Břežánek
Veselé velikonoce
Vigvam
Senioři pospolu i s dětmi
ry na jeden projekt
Ladislava
Vitíková
Keltský telegraf 2017
je 10 000 Kč. PřePetr Probst
Rocková Zvole 2017
čtěte si o prograRodinné centrum
Velká cesta pro malé pulečky "Cesta do
mu a podpořených Baráček
pralesa"
projektech. Příště
Okolo deváté hodiny se na zvolském fotbamezi nimi může být i ten Váš!
lové hřiště začaly sjíždět děti s rodiči. LeFotbalová neděle
tošní účast byla opravdu hojná, sešlo se
V neděli 28. 5. 2017 proběhl v areálu Soko- nám sedmdesát dětí ze sedmi týmů. Mezi
la Zvole fotbalový turnaj dětí narozených účastníky byly vedle klubů z Dolnobřežanv roce 2010 za finanční podpory MAS Dol- ska (Sokol Zvole, Olympie Dolní Břežany,
nobřežansko. Děti tohoto věku se chystají Rapid Psáry, Viktorie Vestec) také družstva
od podzimu vstoupit do oficiálních soutěží pražská (Aritma Praha a FC Háje JM) a svépořádaných FAČR.
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ho zástupce u nás měl i klub FC Kazín Dolní
Mokropsy.
Týmy, i přes velké horko, bojovaly jako o život, o přestávkách se děti osvěžovaly vodou
v připravených džberech. Po celou dobu se
turnajem nesla velice příjemná atmosféra
v duchu fair play. Nejlépe turnajem proplul
tým domácích, který vyhrál tzv. bez ztráty kytičky a zvítězil s plným počtem bodů.

O druhém místě rozhodl až poslední zápas místě. Na dalších místech se umístila Aritmezi Viktorií Vestec a Olympií Dolní Bře- ma Praha, SK Kazín a Rapid Psáry. Z posledžany. Z druhého místa se nakonec radova- ně zmiňovaného klubu pocházeli zároveň
ly děti z Vestce. Třetí místo obsadil klub FC nejmladší účastníci turnaje s ročníkem naHáje JM a to i přes to, že měl jen jednoho rození 2013.
malého fotbalistu na střídání. Olympie DolHelena Androniková
ní Břežany po prohře s Viktorií Vestec A na tyto projekty podpořené ve druhém kole se můžete
skončila na čtvrtém těšit. Pozvánka na jednotlivé akce je vždy uveřejněna na
našich webových stránkách www.mas-dolnobrezansko.cz
www.mas-dolnobrezansko.cz.
Název projektu
Zahořanská klika
Karabina
Vigvam
ZŠ Vrané nad Vltavou
SDH Zvole u Prahy
Stará škola
Lukáš Holeček
Ondřej Hnát
SK Zvole
Hana Šiplerová
SDH Libeň
Centrum Břežánek
SDH Libeř
ZUŠ Harmony
Sokol Zvole

Transbrody 2017
Vázání adventních věnců
Zdobení adventních věnců
Mikulášiáda
Rybářské závody chyť a pusť
Dárky na poslední chvíli
Břežanská desítka 2017
S lampionem do pohádky
Podzimní turnaj ve stolním tenise
Zvolské babí léto
Podzimní soustředění mladých hasičů
Předvánoční gymnastické závody
Rozsvěcení vánočního stromu
Dechoklání
Podzimní otvírák

Letní škola 2017 pro pedagogy
(nejen) mateřských škol
V rámci projektu MAP jsme letos uspořádali
1. ročník Letní školy pro pedagogy převážně
z předškolního vzdělávání v našem regionu.
Letní škola se konala ve dnech 24. a 25. 8.
2017 v krásném prostředí hotelu Floret
v Průhonicích.
V nabídce bylo 5 seminářů, na které se
mohli všichni zájemci přihlašovat podle
svého uvážení. Zájem o semináře i následná účast byla opravdu velká, což nás realizátory velmi potěšilo.
A kdo byli lektory naší Letní školy? Samá
velká jména v předškolním vzdělávání:
Mgr. Jiřina Bednářová – jeden z největších odborníků na diagnostiku dítěte
předškolního věku v ČR.
Mgr. et Mgr. Lenka Kohoutková – psychoterapeutka – odbornice na psychohygienu, sebereflexi – v tomto oboru poskytuje
také supervize.
Mgr. Hana Švejdová – velice oblíbená lektorka mezi pedagogy v MŠ – interaktivní formou všem přítomným předvedla,

jak dětem hravou formou po prázdninách opět nastavit potřebná pravidla
pro fungování v kolektivu.
Mgr. Dana Cejpková – jednání s problémovými rodiči – co dodat? I tyto oblasti
musí řešit paní učitelky v MŠ.
PhDr. Marek Herman – vysokoškolský pedagog na Palackého univerzitě v Olomouci, odpůrce dvouletých dětí v jakémkoliv zařízení , odborník na dětské
pocity a potřeby, lektor seminářů na poznání sebe sama.
A jak se líbila Letní škola těm, pro které
byla určena?

„Chtěla bych touto cestou poděkovat za
skvělý výběr témat, lektorů a bezchybnou
organizaci. Letní školu jsme si moc užily
a všem se nám moc líbila.““ - za děvčata
z Davle Jarmila Jarůšková (ředitelka).
„Předem bych chtěla poděkovat za organizaci Letní školy, která byla naprosto úžasná...““ Vilma Dražanová (MŠ a ZŠ
Zlatníky-Hodkovice).
„Opravdu dobrý nápad, velice dobrá organizace a skvělý výběr školení.““ Eliška Ottová
(MŠ Vestec).
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Dotace pro území Dolnobřežanska
V programovém období 2014–2020
má MAS dolnobřežansko možnost přinést do obsluhovaného území více než
36 mil. korun, a to ze dvou operačních
programů. Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Dolnobřežansko máme schválenou od listopadu 2016. Další více než půlrok trval
proces schvalování interních postupů
pro výběr projektů IROP. První výzvy tak
byly vyhlášeny až v polovině roku 2017.
Do Programu rozvoje venkova byla přijata pouze jedna žádost o dotaci, v programovém rámci IROP byly první výzvy
vyhlášeny v srpnu a příjem žádostí bude
ukončen 9. října 2017. Harmonogram
výzev pro rok 2018 najdete na našich
webových stránkách. A protože štěstí
přeje připraveným, uvádím níže, čeho se
budou další výzvy týkat.
Všechny Vámi zamýšlené projekty s námi
samozřejmě můžete konzultovat nejen
v kanceláři MAS, ale po předchozí domluvě i přímo u Vás. MAS Dolnobřežansko má finanční prostředky ze dvou
operačních programů. Ten první se jmenuje IROP (Integrovaný regionální operační program) je určen především obcím
a vzdělávacím institucím všeho druhu.
Ten druhý se jmenuje PRV (Program rozvoje venkova) a je určen zemědělským
i nezemědělským podnikatelům a obcím,
které hospodaří v lesích.

IROP (Integrovaný
regionální operační
program)

pro jejich budoucí zapojení na trh práce. Součástí projektu budou stavební
úpravy místnosti a pořízení vybavení.

Komunita a sociální služby
Vzdělávání a poznání

Oprávněný žadatel:
Oprávněný žadatel:
 Nestátní neziskové organizace, obce,
 Školy a školská zařízení v oblasti předorganizace zřizované nebo zakládané
školního, základního a středního vzděobcemi, dobrovolné svazky obcí, orgalávání, nestátní neziskové organizanizace zřizované nebo zakládané dobce, obce, organizace zřizované nebo
rovolnými svazky obcí, církve a církevní
zakládané obcemi, církve a církevní
organizace.
organizace.
Na co lze žádat:
Na co lze žádat:
 Výstavba a modernizace komunitních
 Podpora infrastruktury pro předškolcenter s cílem utvářet prostor pro vení, základní, zájmové a neformálřejná projednávání, spolkovou činnost,
ní vzdělávání mládeže a celoživotní
mezigenerační setkávání, zázemí pro
vzdělávání.
vznik jádrových skupin, zázemí pro
Příklady vhodných aktivit:
získávání kompetencí k vyjednávání
 Modernizace odborných učeben fyzia řešení životních problémů a různých
ky a chemie na ZŠ za účelem zajištění
situací;
adekvátních prostor pro výuku a roz-  projekty se zaměřují na vybudování závoj žáků v klíčové kompetenci přírodzemí pro terénní služby, vybavení zaříních věd;
zením, které umožňuje práci v obtížně
 rekonstrukce a vybavení stávajících
dostupných lokalitách, pořízení vybaprostor základní školy za účelem vyvení mobilního týmu pro poskytování
tvoření podmínek pro vzdělávání žáků
zdravotně sociální pomoci ve vyloučese speciálními vzdělávacími potřebami
ných lokalitách, nebo vybudování zás cílem posílit integraci žáků a žákyň;
zemí pro realizaci fakultativních čin stavební úpravy prostor pro výuku záností v ambulantní skupinové formě
jmových kroužků s cílem rozvoje klíterénních služeb sociální prevence či
čových kompetencí v oblasti techniky
odborného sociálního poradenství.
u dětí školního věku, jako předpoklad

Bezpečná doprava v obci
Oprávněný žadatel:
 Obce, organizace zřizované obcemi, svazky obcí a jimi zřizované
organizace.
Na co lze žádat:
 Rekonstrukce, modernizace a výstavba
chodníků podél silnic I., II. a III. třídy
a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností
pohybu a orientace, včetně přechodů
pro chodce a míst pro přecházení;
 rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro
pěší k zastávkám veřejné hromadné
dopravy;
 rekonstrukce, modernizace a výstavba
podchodů nebo lávek pro chodce přes

www.mas-dolnobrezansko.cz
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silnice I., II. a III. třídy, místní komunikovářství, výroba keramiky, pletení kokonstrukce stezek pro turisty (do šíře
kace, železniční a tramvajovou dráhu,
šíků, sklářská výroba, rukodělné práce,
2 m), značení významných přírodních
přizpůsobených osobám s omezenou
zednické práce, zámečnictví, čalounicprvků, výstavba herních a naučných
schopností pohybu a orientace a natví apod.);
prvků, fitness prvků. Podporovány buvazujících na bezbariérové komunika-  služby pro hospodářství (např. opravy
dou též aktivity vedoucí k usměrňováce pro pěší;
strojů a zařízení), venkovskou turistiku
ní návštěvnosti území, např. zřizování
 je možná kombinace uvedených
a maloobchod;
odpočinkových stanovišť, přístřešků,
aktivit;
 rozvoj a rozšíření podnikatelských aktiinformačních tabulí, závory. Realizo je možná realizace souvisejících prvků
vit mikro a malých podniků.
vat lze také opatření k údržbě lesního
zvyšujících bezpečnost železniční, silprostředí, např. zařízení k odkládání
niční, cyklistické a pěší dopravy (např. Investice do zemědělských podniků
odpadků a opatření k zajištění bezveřejné osvětlení, prvky inteligentních Oprávněný žadatel:
pečnosti návštěvníků lesa, např. mostdopravních systémů) a zmírňujících
 Zemědělský podnikatel.
ky, lávky, zábradlí, stupně.
a kompenzačních opatření pro mini- Na co lze žádat:
malizaci negativních vlivů na životní
 Podpora zahrnuje hmotné a nehmot- Prevence povodní v lese
prostředí (např. výsadba doprovodné
né investice v živočišné a rostlinné Oprávněný žadatel:
zeleně), vždy při současné rekonstrukci,
výrobě, je určena na investice do ze-  Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné
modernizaci nebo výstavbě komunikamědělských staveb a technologií pro
soukromoprávní a veřejnoprávní subce pro pěší;
živočišnou a rostlinnou výrobu a pro
jekty a jejich sdružení.
 podporovány budou projekty ke zvyNa co lze žádat:
školkařskou produkci;
šování bezpečnosti silniční a pěší
 podporovány budou též investice na
 Projekty na retenci vody, např. redopravy.
pořízení mobilních strojů pro zeměděltenční nádrže nebo opatření na zposkou výrobu a investice do pořízení pemalení odtoku vody a snížení odnoSociální podnikání
letovacích zařízení pro vlastní spotřebu
su splavenin zpomalením rychlosti
Oprávněný žadatel:
v zemědělském podniku.
vody prostřednictvím hrazení bystřin
 Osoby samostatně výdělečné činné,
nebo stabilizací strží. Podpořena bumalé a střední podniky, obce, organi- Les a rekreace
dou též preventivní protipovodňová
zace zřizované nebo zakládané obcemi, Oprávněný žadatel:
opatření na drobných vodních tocích
dobrovolné svazky obcí, organizace zři-  Soukromí a veřejní držitelé lesů, jiné
a v jejich povodích, např. zkapacitzované nebo zakládané dobrovolnými
soukromoprávní a veřejnoprávní subnění koryta vodního toku, stabilizace
svazky obcí, nestátní neziskové orgajekty a jejich sdružení.
koryta, zabezpečení břehů. Podpora je
nizace, církve a církevní organizace.
Na co lze žádat:
dále určena na protierozní opatření
Na co lze žádat:
 Způsobilé pro podporu jsou projekty
na drobných vodních tocích a v jejich
 Vznik nového sociálního podniku;
zaměřené na posílení rekreační funkpovodích, např. zábrany sesuvů půdy,
 rozšíření kapacity podniku;
ce lesa, např. značení, výstavba a resanace erozních rýh;
 podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně činných;
 společné nákupy techniky pro soc.
podnikání (alespoň 3 obce, max. podíl
jedné obce v podniku max. 49 %).

PRV (Program rozvoje
venkova)
Podnikání v regionu
Oprávněný žadatel:
 Podnikající fyzické a právnické osoby, mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož
i zemědělci.
Na co lze žádat:
 Podpora se bude týkat drobné výroby
a řemesel (např. truhlářství, tesařství,
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žadatel na lesním pozemku hospodaří
podle platného lesního hospodářského
plánu, nebo podle převzaté platné lesní
hospodářské osnovy.




Lesní hospodářství
Oprávněný žadatel:
 Soukromí držitelé lesů, obce, svazky
obcí, malé a střední podniky zaměřené
na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním,
mobilizací lesnických produktů a jejich
uváděním na trh.





Na co lze žádat:
Podpora je poskytována na pořízení
strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako
např. stroje a technologie pro obnovu,
výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování;
stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení
pro lesní školkařskou činnost;
podpora se může týkat též výstavby či
modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení.

K realizaci SCLLD MAS Dolnobřežansko
čerpáme finanční prostředky z projektu Způsobilé výdaje MAS Dolnobřežansko CZ.06.4.49/0.0/15_003/0001482.
Ten umožňuje realizaci aktivit vedoucích k naplňování strategie CLLD
v území MAS Dolnobřežansko a posiluje řídící a administrativní schopnosti
MAS Dolnobřežansko, o.p.s. Cílem projektu je vyhlášení a administrace celkem 10 výzev CLLD, pořádání seminářů pro žadatele i příjemce, poskytování
konzultací a další provozní a animační
činnosti.

Pomáháme školám se šablonami
V červnu 2016 MŠMT vyhlásilo výzvu
Č. 02_16_022 A Č. 02_16_023 PODPORA
ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ
A ZŠ I. My jako MAS Dolnobřežansko pomáháme mateřským i základním školám
v našem regionu s využitím této výzvy. Bohužel ne všechny mateřské školy si mohly
v této výzvě podat žádost o dotaci (neumožňovala to nastavená hranice finančního minima žádosti).
Tato výzva je primárně určena na personální podporu do škol i školek – jedná se hlavně o školní asistenty/ky, školní psychology,
školní speciální pedagogy nebo chůvy. Dále
tato výzva umožnila vybudovat ve školách
čtenářské kluby, matematické dílny, jazykové kurzy pro pedagogy a v neposlední řadě
i mnoho možností na vzdělávání pedago-

gických
pracovní„Velmi oceňuji, že své připravované aktivity konzultujete se školaků zaměřených přemi a zajišťujete akce, které odrážejí skutečné potřeby škol. Cením si
vážně na čtenářskou
také osobního kontaktu a času, který nám věnujete tváří v tvář.
a matematickou pre/
Vzájemný kontakt probíhá vždy v příjemné atmosféře a cítíme, že
gramotnost.
při řešení problémů se snažíte být nám oporou.“
V rámci této výzvy si
PaedDr. Jana Zbirovská
Zástupce ředitele pro Gymnázium SCIS
některé školy podaly
žádost samy či s po„Jsem nesmírně vděčná za Vaši pomoc a rady týkající se přípravy
mocí jiných subjektů,
projektu. Mám ve Vás velikou oporu, vím, že se na Vás mohu obněkteré školy využily
rátit téměř kdykoliv a s jakoukoliv otázkou. Děkuji za všechen Váš
našich služeb, např.:
čas, který jste nám doposud věnovaly. Bez Vás by vše neprobíhalo
ZŠ a MŠ Zvole, MŠ
tak hladce!“
Vestec, MŠ OkrouhBc. Tereza Novotná, MA
lo, ZŠ a ZUŠ JeseniZástupkyně ředitele pro MŠ
ce, Sunny Canadian
International school.
Všem výše zmíněným školám pomáháme žití této dotace s co nejmenší administrapo celou dobu projektu s hladkým průbě- tivní zátěží pro jejich ředitelky.
hem a snažíme se o co nejefektivnější vyu-

MAP? To je projekt „Místní akční plán
pro vzdělávání na území ORP Černošice“
a týká se Vás i Vašich dětí
Pokud máte děti ve školkovém nebo školním věku, tedy od 3 do 15 let, týká se projekt i Vás. Respektive vzdělávání, kterého
se dětem dostává, a to ať se jedná o školku, školu, družinu, ZUŠ nebo „kroužkové“
organizace, které poskytují vzdělávání
a zájmovou činnost. Spolupráce a účast
na projektu je dobrovolná a otevřená

pro všechny, kteří se zabývají vzděláváním a prací s dětmi či žáky a chtějí se
zapojit.
Cílem projektového snažení je zlepšit kvalitu vzdělávání na území ORP Černošice,
které tvoří západní „jitrnici“ kolem Prahy, která se táhne od Průhonic po Roztoky
u Prahy.

A jak to v projektu děláme? Budujeme
a podporujeme komunikaci, spolupráci, vzájemnou podporu mezi všemi „aktéry ve vzdělávání“ – mezi MŠ, ZŠ, ZUŠ,
„kroužkovými“ organizacemi či spolky.
Napomáháme spolupráci mezi zřizovateli, školami, vzdělávacími zařízeními. Ti
všichni společně vytvořili DOHODU, jak

www.mas-dolnobrezansko.cz

místně specifické potřeby a problémy ve
vzdělávání v území řešit.
DOHODA existuje od června 2016 a popisuje 5 společných priorit v celém území,
které se budou společně řešit.
1. Mít dost místa pro všechny děti a žáky
v mateřských a základních školách, mít
pro ně kapacitně dostačující tělocvičny, hřiště a sportoviště, jídelny, odborné učebny a družiny ale také ZUŠ, školní zahrady, knihovny a další zázemí pro
„kroužky“
2. Mít dost lidí - kvalitních pedagogů pro
mateřské a základní školy a dále zvyšovat jejich profesní dovednosti a mít dost
lektorů pro širokou nabídku volnočasových aktivit dětí.
3. Usnadnit dětem přechod z mateřské do
základní školy a to zejména zlepšením
jejich jazykové vybavenosti.
4. Nabídnout dětem a žákům pestré
a přitažlivé formy k osvojení klíčových
kompetencí.
5. Zajistit společné vzdělávání, to znamená zajistit vhodné podmínky pro
vzdělávání dětí a žáků se specifickými
vzdělávacími potřebami a dětí a žáků
s nadáním.
Jak tyto cíle naplnit, co konkrétního dělat a kde na to vzít prostředky, je předmětem akčního plánu, který dostává svou finální podobu. Cíle to nejsou jednoduché
a mnohdy závisí nejen na upřímné snaze
učitelů, ředitelů a starostů situaci řešit.
Konkrétně problémy s nedostatkem míst
ve školkách a školách a nedostatek pedagogů jsou společnými problémy pro celé
zázemí Prahy (ale také větších měst jako
je Brno nebo Plzeň) které byly zasety již
začátkem 90. let při bouřlivém urbanistic-

kém rozvoji v okolí
velkých měst.
Z důvodu této tíživé situace jsme se
hned na začátku
projektu v dubnu
2016 rozhodli uspořádat pod záštitou radní Jany Plamínkové a starosty
Dolních Břeža n
Věslava Michalika
velkou konferenci
na magistrátu hl. města Prahy s tématem
„Demografický vývoj v okolí Prahy, kapacita ZŠ a MŠ a nedostatek pedagogů”.
Konference se aktivně zúčastnilo přes
70 účastníků, starostů, ředitelů škol a odborníků v oblasti demografie, vzdělávání,
veřejné a státní správy a odborné veřejnosti. Na panelu vystoupili nejen starostové, ředitelé škol a akademici, ale také
zástupci Středočeského kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Cílem bylo nejen navodit diskuzi na téma
enormně se zvyšujících počtů školou povinných dětí, ale především společně hledat možná řešení nedostatečných kapacit
v oblasti školství v prstenci kolem Prahy,
a to nejen po stránce prostorových kapacit školských zařízení, ale také z pohledu
personálního zajištění – nedostatku pedagogických a kvalifikovaných pracovníků,
asistentů.
Konferenci se dostalo velkého mediálního
zájmu a jejím tématům se věnovala i Česká televize (v ranním pořadu Dobré ráno)
či přední periodika. Následovala i osobní návštěva tehdejší ministryně školství
Kateřiny Valachové a tehdejšího ministra financí Andreje
Babiše v několika
obcích kolem Prahy, kde je situace
nejpalčivější a kde
nutně potřebují postavit nové devítileté školy, například
v Psárech, Říčanech,
Rudné u Prahy
a dalších. Díky konferenci a také několikaletému úsilí sta-
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rostů, zejména pánů Michalika a Váchy se
podařilo zřídit fond pro výstavbu velkých
škol v okolí Prahy. Do programu je zařazeno 7 obcí, resp. škol, kde je situace nejpalčivější. Z našeho území do programu patří
Psáry a Rudná.
I v letošním roce 2017 jsme uspořádali
konferenci. Jejím tématem bylo „Hrozby
a příležitosti pro vzdělávání v pražském
prstenci“. Velice si vážíme záštit, které
jsme získali. Od paní ministryně Valachové a paní hejtmanky Středočeského kraje
Jaroslavy Jermanové Pokorné, radních Jany
Plamínkové a Věslava Michalika. Po úspěšném minulém roce bylo její další uspořádání pro celý tým velkou výzvou, proto velice oceňujeme přijetí pozvání a vystoupení
pozvaných panelistů, pana senátora Jiřího
Růžičky, radního Jana Skopečka, paní docentky Evy Opravilové a dalších hostů.
Letošní ročník akcentoval zejména enormní nedostatek pedagogů, který není možné
řešit jen z jednoho místa nebo jedním legislativním zásahem, ale celospolečensky,
včetně důrazu na pozitivní obraz pedagogů a propagaci jejich dobré práce. Řešení
je třeba hledat u všech dotčených státních
i samosprávných institucí, a to v celém
souboru opatření. Jen to povede ke zvýšení prestiže kantorské profese jako poslání: Funkční kariérní řád, změny v oblasti
vzdělávání pedagogů ve smyslu více praxe
a praktických cvičení, přímé napojení studentů na školy, zkvalitnění práce a nabídka studijních oborů pedagogických fakult,
ekonomické zvýšení podpory pedagogů
a finanční ocenění jejich práce. Je třeba
zvýšit počet a podporu nepedagogických
pracovníků tak, aby se pedagogové mohli v přímé práci a péči věnovat jen dětem
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a nemuseli suplovat práci vhodnou spíše
pro profesionály v jiných oborech.
Dalším velkým letošním tématem byla povinnost od roku 2020 přijímat do mateřských škol i dvouleté děti.
Troufám si říci, že i letošní konference byla
úspěšná. Náš hlas by opět slyšet, čehož
jsou dokladem i dvě osobní jednání realizátorů Místních akčních plánů v pražském
prstenci s paní ministryní Valachovou. Bohužel její předčasný odchod z vlády a nastávající letní prázdniny přerušil další úzká
jednání s ministerstvem.
Nebojte, v projektu jenom „nekonferencujeme“. Děláme i spoustu obyčejných
činností. Kromě organizace setkání pracovních skupin k přípravě akčního plánu
a organizaci setkávání ředitelů mateřských
a základních škol po vzoru Dolnobřežanska také v jiných částech území ORP, také

připravujeme vzdělávací semináře pro pedagogy, ale nejen je. Úzce spolupracujeme s EDU Pointem v Psárech, ke nabízíme
bližší seznámení s moderními trendy ve
výuce, a to nejen pro učitele, ale také pro
rodiče a děti. V ZŠ Jesenice jste se mohli
zúčastnit semináře na podporu čtenářské
gramotnosti a na vlastní kůži si vyzkoušet
co je to „Storytelling“ a jak ho využít ve
výuce. Paní učitelky z mateřských škol se
ve Zvoli, Jinočanech a Roztokách potkaly
s Frantou. Frantou? Franta je velká látková
loutka, která patří paní lektorce Aleně Felcmanové z Člověka v tísni, která nám přišla představit program Persona Dolls. Paní
doktorka Lidmila Pekařová v mateřské škole Vestec vyprávěla, co nepokazit ve výchově aneb vývojové zvláštnosti dětí ve věku
3 až 7 let. Celkem jsme od února 2016 do
června 2017 připravili přes 10 vzdělávacích seminářů a akcí.
Věříme, že se na příští akci, ať už to bude
vzdělávací seminář či jednání pracovních
skupin potkáme, i s Vámi, protože vzdělávání našich dětí a jejich rozvoj na náš společný zájem.
Za projektový tým MAP
Hana Barboříková

Mapa území
VESTEC

JESENICE

ZLATNÍKY
-HODKOVICE

DOLNÍ BŘEŽANY

OHROBEC

VRANÉ
NAD
VLTAVOU

PSÁRY

ZVOLE
LIBEŘ

BŘEZOVÁ-OLEŠKO

OKROUHLO

Partneři MAS
Dolnobřežansko
k 1. 9. 2017
Veřejný sektor
Obec Březová-Oleško
Obec Dolní Břežany
Obec Jesenice
Obec Libeř
Obec Ohrobec
Obec Okrouhlo
obec Psáry
Obec Vestec
Obec Vrané nad Vltavou
Obec Zlatníky-Hodkovice
Obec Zvole
Základní škola Dolní Břežany
Základní škola Vrané nad Vltavou
ZŠ a MŠ Zvole, okr. Praha-západ
ZŠ a MŠ Psáry
ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice
Podnikatelský sektor
1.SčV, a.s.
AGRO Jesenice, a.s.
Pavel Hess-Camping Oase Praha
Rezek Group a.s.
Neziskový sektor
Arcibiskupství pražské
Centrum Mozaika o.p.s.
Domov Laguna Psáry
Hokejový klub HC Jesenice
Honební společenstvo Okrouhlo-Pole
Klub seniorů Vestec
Centrum Břežánek
MC Pohádka Jesenice
Myslivecké sdružení Libeř
Rodinné centrum Dolní Jirčany
SDH Libeň
SDH Libeř
SDH Okrouhlo
SDH Zlatníky
SDH Zvole
SK Meteor Libeř
SK Zvole
Sokol Vrané nad Vltavou I
Sportovní klub Slavia Jesenice
TJ Okrouhlo
TJ Sokol Zlatníky
Sokol Zvole
TJ Viktoria Vestec
Základní umělecká škola Harmony o.p.s.
ZO ČSOP 11/11 Zvoneček
Stará škola z. s.
Kvalitní podzim života z. s.
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