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ŘÍJEN 

V měsíci říjnu se zástupci MAS Moravská 

cesta zúčastnili semináře k Mid term 

evaluaci strategie. V rámci realizovaného 

projektu MAP II se uskutečnilo jednání 

Řídícího výboru a také zasedaly pracovní 

skupiny. V závěru měsíce se konalo 

jednání Výboru spolku.  

SEMINÁŘ K MID TERM EVALUACI, 

CHOCEŇ (8. 10. 2018) 

V pondělí 8. 10. se konala Valná hromada 

Národní sítě místních akčních skupin 

v Chocni. Na programu VH NS MAS byl i 

Seminář k evaluaci CLLD. Metodici z MMR 

seznámily účastníky se zadáním Mid term 

evaluace, kterou musí zpracovat každá 

MAS, která ve svém území realizuje 

SCLLD. Metodici z MMR podrobně 

vysvětlili šablony, které mají MAS 

k dispozici a na základě nichž budou 

zpracovávat své evaluační zprávy a 

Případové studie.   

ŘÍDÍCÍ VÝBOR MAP II,  NÁKLO (15 . 10. 

2018) 

V pondělí 15. 10. se v zasedací místnosti 

MAS Moravská cesta konalo jednání 

Řídícího výboru MAP II. Přítomným byly 

shrnuty průběžné informace o realizaci 

projektu. V dalších bodech byl schválen 

Komunikační plán, Strategický rámec 

MAP vzdělávání pro ORP Litovel II, 

Harmonogram evaluací. V závěru jednání 

předsedkyně MAS informovala o 

plánovaných výzvách a stavech 

uzavřených výzev v oblasti školství ze 

strany MAS a následně i o stavu výzev 

v rámci ITI Olomoucké aglomerace. 

Zástupce Krajského akčního plánu 

informoval o aktivitách KAP a zástupce 

NIDV Olomouc informoval o plánované 

Konferenci projektu Strategické řízení a 

plánování na školách, která proběhne dne 

21. 11. 2018 v Ostravě. 

JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN MAP II , 

NÁKLO (17. 10. 2018) 

PS k rozvoji čtenářské gramotnosti a 

k rozvoji potenciálu každého žáka  

Na jednání PS byly připomenuty výstupy 

z dotazníkového šetření, které proběhlo 

v rámci předešlé PS, a přítomní byli 

seznámeni s aktivitami, které vytipoval 

realizační tým v souladu s MAP II. 

Konkrétně se jedná o realizaci těchto 

aktivit – Stáže v oblasti čtenářské 

gramotnosti v ZŠ Horka nad Moravou, 

Návštěvy odborníků z oblasti čtenářské 

gramotnosti, Čtenářské krabice do škol. 

V závěru jednání byli členové PS vyzváni 

k vytvoření seznamu místních lídrů 

v oblasti čtenářské gramotnosti a dále se 

tomuto bude PS věnovat na dalším 

setkání. 

PS k rozvoji matematické 

gramotnosti a k rozvoji potenciálu 

každého žáka  

Na začátku jednání byli členové PS 

seznámeni s výběrem aktivit ze strany 

realizačního týmu, které vycházely 

z výsledků dotazníkové šetření. Jedná se 

o – Exkurze (návštěvy) odborníků 

z oblasti matematické gramotnosti a 

Matematické/logické krabice do škol. 

V závěru jednání byli členové PS vyzváni 

k vytvoření seznamu místních lídrů 

v oblasti matematické gramotnosti a dále 

se tomuto bude PS věnovat na dalším 

setkání. 

PS pro rovné příležitosti  

Přítomným byly předneseny aktivity 

vybrané ze strany realizačního týmu a 

vzešlé z dotazníkového šetření, zároveň 

byli upozorněni, že některé aktivity 

v území již fungují. V dalším bodě jednání 

byly řešeny potřeby škol a školských 



 

 

zařízení v oblasti rovných příležitostí a 

výsledkem bylo sepsání hlavních potřeb 

v této oblasti. Členové pracovních skupin 

dále řešili  aktivity spolupráce a škol a 

výsledkem je návrh realizovat Návštěvy 

odborníků na různá témata v oblasti 

rovných příležitostí. Členům PS byly dále 

shrnuty aktivity, které se již v území 

realizují, jedná se o – Programy pro děti 

a žáky připravované ze strany Sdružení D 

a Setkávání výchovných poradců.  

PS pro financování  

Členové pracovní skupiny se seznámili 

s vyhodnocením dotazníkového šetření a 

vytipovanými aktivitami, které jsou 

v rámci pracovní skupiny realizovatelné a 

v souladu s podmínkami projektu MAP II. 

Členům byly představeny aktivity dalších 

pracovních skupin (čtenářská 

gramotnost, matematická gramotnost, 

rovné příležitosti), které sami navrhli a 

budou je realizovat. Dále byli přítomní 

seznámeni s aktivitami škol a školských 

zařízení a jejich financováním z jiných 

zdrojům než z nákladů projektu MAP a 

také s přehledem čerpání v oblasti 

Šablonových projektů a investic v rámci 

IROP. Důležitým bodem jednání bylo i 

seznámení s dokumentem Analytická 

zpráva o dotacích, fondech a nadacích 

v ČR vydanou ze strany NIDV – tato 

zpráva bude mezi členy PS financování 

využívána.  

VÝBOR SPOLKU, NÁKLO (24. 10. 2018) 

Ve středu 24. 10. se konal Výbor spolku 

v zasedací místnosti MAS Moravská cesta 

v Nákle. Na programu jednání bylo 

schválení – Interních postupů IROP (verze 

1.2), dále byl Výbor spolku informován o 

výsledku dotazníkového šetření na území 

MAS zaměřeného na sběr projektových 

záměrů v oblasti IROP, OPŽP, OPZ.  

Předsedkyně MAS přednesla návrh 

Žádosti o změnu integrované strategie 

(změna indikátorů v IROP a změna 

programového rámce OP Zaměstnanost), 

který byl následně přítomnými členy 

schválen. Výbor spolku také rozhodl a 

schválil harmonogramy výzev 

v jednotlivých operačních programech na 

rok 2019. V závěru jednání zazněly 

průběžné informace k realizaci Místního 

akčního plánu pro ORP Litovel II ze strany 

projektové manažerky.     

LISTOPAD 

V listopadovém měsíci probíhala 

certifikace výrobků a služeb značkou 

HANÁ regionální produkt a pro držitele 

značky i veřejnost se konalo tradiční 

setkání, tentokrát v krásném prostředí 

zámku v Čechách pod Kosířem. Ze strany 

Řídícího orgánu OPŽP byl připraven 

seminář pro zástupce MAS na téma 

nových podporovaných opatření (ÚSES a 

Revitalizace sídelní zeleně). Pro 

realizátory MAP II byla připravena Místní 

konference projektu SRP. 

CERTIFIKACE VÝROBKŮ A SLUŽEB 

HANÁ REGIONÁLNÍ PRODUKT, SV. 

KOPEČEK (1. 11. 2018)  

Dne 1. 11. 2018 se konala v kavárně na 

Svatém Kopečku certifikace výrobků a 

služeb. Certifikační komise rozhodla udělit 

certifikát službě – Kavárna na Kopečku 

(Svatý Kopeček, Olomouc). Kavárna  

vznikla  na  místě  známé  Lachovy  

cukrárny,  která oslazovala  

návštěvníkům poutního místa život již od 

roku 1888. Kavárna Na kopečku v tomto 

duchu pokračuje, toto  místo  zútulnila,  

zmodernizovala  a  začala  v  roce  2017  

se  svým  sortimentem podporovat i malé 

výrobce a podnikatele ze svého okolí. 

Komise rovněž rozhodla o obnovení 

certifikátů výrobců, jimž platnost značky 

„vypršela“. O toto obnovení požádalo 

čtrnáct stávajících výrobců. 



 

 

SETKÁNÍ DRŽITELŮ ZNAČKY HANÁ 

REGIONÁLNÍ PRODUKT, ZÁMEK ČECHY 

POD KOSÍŘEM (6. 11. 2018) 

V úterý dne 6. 11. se 

konalo tradiční setkání 

držitelů značky HANÁ 

regionální produkt, 

tentokrát v Zámecké 

kavárně v Čechách pod 

Kosířem. Úvodní slovo a 

prezentaci věnující se 

značce HANÁ regionální 

produkt měla koordinátorka značky Julie 

Zendulková. Dále byla na programu 

prezentace o dotačních možnostech a 

příležitostech v PRV 2014 – 2020 na 

území MAS Moravská cesta a následovala 

prezentace zástupkyně MAS Horní 

Pomoraví věnující se také dotačním 

možnostem a novinkám z regionu 

Jeseníky originální produkt. Součásti 

programu byla prezentace a ochutnávka 

regionálních produktů a v závěru zazněly 

také příklady dobré praxe v PRV.   

 

 

 

DISKUSNÍ SEMINÁŘ OPŽP, PRAHA (6. 

11. 2018) 

Zástupci AOPK ČR a MŽP připravili pro 

zástupce MAS diskusní semináře věnující 

se realizaci nových podporovaných 

aktivit, na které mohou MAS nyní 

vyhlašovat výzvy – jedná se o Realizaci 

ÚSES, Realizaci sídelní zeleně a 

Protierozní opatření. Semináře byly 

zaměřeny především na diskusi a 

zodpovídání dotazů vztahujících se ke 

zpracovávání a vyhlašování výzev a další 

administraci. MAS Moravská cesta bude 

v únoru roku 2019 vyhlašovat výzvy na 

podporu Realizace ÚSES a Realizace 

sídelní zeleně v obou případech s alokací 

5 000 000 Kč. Výzvy budou otevřeny do 

konce září 2019. Více informací bude 

zveřejněno na http://www.moravska-

cesta.cz/vyzvy-opzp/.   

MÍSTNÍ KONFERENCE PROJEKTU SRP, 

OSTRAVA (21. 11. 2018) 

Ve středu 21. 11. se v Ostravě konala 

Místní konference projektu SRP 

(Strategické řízení a plánování ve školách 

a v územích). Konference byla určena 

zástupcům Místních akčních plánů 

z Olomouckého a Moravskoslezského 

kraje a cílem bylo především sdílení 

příkladů dobré praxe v oblastech Místních 

akčních plánů a Šablon. Během konání 

konference mohli účastníci navštívit 

infostánky s příklady inspirativní praxe a 

prezentacemi ze strany realizátorů MAP. 

MAS Moravská cesta zde prezentovala 

program Příběhy pana Tydýta, který je 

poskytován v rámci MAP ze strany 

Sdružení D školám v území. Na závěr 

jednání zazněly informace o dalších 

realizovaných projektech ze strany SRP 

(APIV B, SYPO, PPUČ). 

 

http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-opzp/
http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-opzp/


 

 

PROSINEC 

V prosinci se konalo jednání Výboru 

spolku a v rámci projektu MAP II se 

uskutečnily dvě pracovní skupiny a 

proběhlo Setkání zástupců škol. 

VÝBOR SPOLKU, SOBÁČOV (4. 12. 

2018) 

V úterý 4. prosince se v Penzionu 

Sobáčov konal Výbor spolku. Na 

programu jednání bylo především 

schválení Preferenčních kritérií pro 3. 

výzvu PRV. Dále byli členové Výboru 

spolku informováni o připravovaných 

učebnicích Hanáčtiny a Prvouky v rámci 

projektu MAP II. 

PRACOVNÍ SKUPINY MAP  II, 

CHOMOUTOV (10. 12. 2018) 

V pondělí 10. prosince se v Chomoutově 

konala setkání dvou pracovních skupin 

projektu Místní akční plán vzdělávání pro 

ORP Litovel II. Jednalo se o setkání 

pracovní skupiny pro rozvoj matematické 

gramotnosti a k rozvoji potenciálu 

každého žáka a pracovní skupiny pro 

rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji 

potenciálu každého žáka. Řešeny byly 

zejména logické a čtenářské putovní 

krabice do škol. 

SETKÁNÍ ŠKOL MAP II, SOBÁČOV (13. 

12. 2018) 

Ve čtvrtek 13. prosince se konalo tradiční 

setkání zástupců škol a školských zařízení 

projektu Místní akční plán vzdělávání pro 

ORP Litovel II. Na programu bylo 

seznámení se s pokrokem v realizaci 

projektu, logické a čtenářské krabice do 

škol, potřeby škol a tvorba učebnic 

prvouk a hanáčtiny.   

 

A NA ČEM PRACUJEME…  

MAS Moravská cesta nyní připravuje dvě 

výzvy v rámci OPŽP, které budou 

vyhlášeny v polovině měsíce únor a 

budou zaměřeny na podporu ÚSES a 

Realizaci sídelní zeleně. Dále se 

připravuje vyhlášení výzvy v rámci IROP 

na Podporu sociálních služeb. Dne 7. 1. 

2019 byla vyhlášena 3. výzva PRV a 

příjem projektů je naplánován v termínu 

od 9. 3. do 8. 4. 2019. V rámci projektu 

MAP II se nyní pracuje na vytvoření 

prvouk do škol a dále probíhá příprava 

logických a čtenářských krabic do škol.  

KANCELÁŘ MAS  

Julie Zendulková - předsedkyně MAS                  
Tel.: 724 111 510   
Email: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz 
 
Ing. Miloslava Hrušková - manažerka MAS  
Tel.: 775 696 501 
Email: miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz 
 
Mgr. Barbora Koutná – projektová 
manažerka/administrátorka MAP 
Tel.: 775 696 501 
Email: barbora.koutna@moravska-cesta.cz 
 
Ing. Aneta Müllerová - asistentka MAS  
Tel.: 608 082 619 
Email: aneta.mullerova@moravska-cesta.cz 

 

WEBOVÉ STRÁNKY  

www.moravska-cesta.cz 

www.regionalni-znacky.cz 
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