
Dobrý den, 

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci listopadu 
2016 manažeři MAS Sokolovsko o. p. s. věnovali: 

 SCLLD MAS na období 2014-2020 – po více než ročním čekání a opakovaném zapracovávání 
požadavků a změn pravidel, jsme dne 4.11.2016 obdrželi depeši, která hlásala, že naše SCLLD 
byla vybrána. Dalším krokem před vyhlášením výzev je obdržení tzv. akceptačních dopisů 
(dosud dorazily od 2 ze 3 řídících orgánů) a následné schválení směrnic od Řídících orgánů 
jednotlivých Programových rámců (IROP, PRV, OPZ). Aktualizované směrnice týkající se 
především výběru a hodnocení projektů v části IROP byly zpracovány a odeslány ke schválení 
Řídícím orgánům, čekáme na výsledek. Dne 10.11.2016 se manažerky MAS zúčastnily školení v 
Ostrově k části PRV. Dne 7.11.2016 se manažerky zúčastnily workshopu na hodnocení 
integrovaných projektů v rámci OPZ. Posílení kapacit MAS - režie IROP 4.2 - v listopadu 
pracovaly manažerky na podání podstatné změny (posun plánovaných výzev a změny 
monitorovacích indikátorů z důvodu prodloužení schvalovacího procesu SCLLD) a přípravě 
vyúčtování 1. etapy projektu. 

 V rámci přípravy na výzvy MAS mají žadatelé již nyní možnost pracovat na svých projektech 
- opět pouze připomínáme, že konkrétní výzvy MAS jsou již připravovány. Vyhlášení výzev 
odhadujeme na leden 2017. 

 MAP ORP Karlovy Vary – dne 24.11.2016 se uskutečnil workshop na téma "Fyzika, chemie, 
přírodopis" v Karlových Varech - cílem workshopu byly výměna zkušeností, nápadů a námětů 
na zajímavé laboratorní práce, experimenty, pozorování a inovace ve výuce výše uvedených 
předmětů. Workshopu se zúčastnili především učitelé základních škol našeho území. Dále 
připravujeme aktivity na sdílení zkušeností pro MŠ a workshop zaměřený na výuku finanční 
gramotnosti - tyto akce budou realizovány v roce 2017 na jaře. Pracujeme na akčním plánu.

 MAP ORP Kraslice – probíhají práce k analytické části dokumentu, v rámci čehož jsou 
uskutečňované schůzky s relevantními partnery. Plánují a připravují se aktivity zaměřené na 
vzdělávání v rámci klíčové aktivity projektu "budování znalostních kapacit“. Bližší informace 
jsou k nalezení na webu nositele v sekci daného projektu. Jsou sbírána témata společných 
projektů a šablon.

 MAP ORP Sokolov – v měsíci listopadu proběhlo setkání pracovní skupiny Kariérové 
poradenství a rozvoj podnikavosti u dětí a žáků. Dále pak probíhají práce k analytické části 
dokumentu, v rámci čehož jsou uskutečňované schůzky s relevantními partnery. Plánují a 
připravují se aktivity zaměřené na vzdělávání v rámci klíčové aktivity projektu "budování 
znalostních kapacit“. Bližší informace jsou k nalezení na webu nositele v sekci daného 
projektu. Jsou sbírána témata společných projektů a šablon.

 MAP ORP Sokolov a MAP ORP Kraslice - byly realizovány zážitkové kurzy s názvem 
"Ochutnávka kritického myšlení s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti". 
Těchto kurzů se zúčastnili pedagogové dětí předškolního a základního školního věk a také 
aktivní rodiče či pracovníci v sociální oblasti. Kurzy proběhly ve dnech 28.11. a 30.11.2016 
zaměřené na menší děti (předškolní a 1.-3. třídy) a 29.11. zaměřené na starší děti (4. – 5. třída 
a 2. stupeň). Účastníci se na seminářích seznámili s příklady metod kritického myšlení 
vhodnými pro využití ve vzdělávacím procesu dětí a žáků v MŠ a ZŠ. Tématem provedla 
lektorka Mgr. Kamila Bergmannová, která vede také kurzy Čtením a psaním ke kritickému 
myšlení (RWCT) v Praze. 

 MAP ORP Sokolov, Kraslice a Karlovy Vary - manažerky těchto tří projektů v listopadu 
realizovaly společnou akci s názvem "Společné vzdělávání aneb už to dávno děláme, pojďme si 



tedy vyměnit naše zkušenosti", která se uskutečnila dne 8.11.2016 v Královském Poříčí formou 
panelové diskuze. Diskutovanými tématy byly: podpůrná opatření, práce se zdravotně 
znevýhodněnými dětmi a žáky, práce s dětmi a žáky ohroženými školním neúspěchem, péče o 
nadané děti, vhodné metody a formy hodnocení, efektivní motivace, spolupráce s rodinami a 
spolupráce v sociální oblasti. 

V tomto měsíci manažerky všech tří MAP zpracovaly monitorovací zprávu včetně žádosti o 
platbu k danému monitorovacímu období.  

 Animace mateřských a základních škol - dále trvají metodické podpory škol, které projevily 
zájem, a to především v oblasti výkladu výzvy, jednotlivých šablon a práce s ISKP (tj. 
poradenství při výběru a zpracování žádostí o dotaci na tzv. šablony škol). V prosinci letošního 
roku se manažeři MAS zúčastní semináře k "šablonám" v Praze. 

 Karlova stezka II - Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky – realizace projektu běží dle 
plánu. 

 Časopis Leader Sokolovsko - práce na článcích a grafické zpracování bylo v listopadu 
dokončeno. Taktéž byl dokončen a vytištěn "malý" časopis Sokolovsko č. 2/2016, probíhá jeho 
distribuce. 

 Čištění řeky Ohře 2017 – protože letošní "nultý“ ročník proběhl velice úspěšně, rozhodly se 
Místní akční skupiny Karlovarského kraje zahájit tradici a v akci dále pokračovat. V listopadu se 
tedy sešli zástupce MAS Karlovarského kraje, aby naplánovali další ročník Čištění řeky Ohře. 
Tento měsíc každá z MAS odevzdala žádost o krajskou dotaci z dotačního titulu "Ochrana 
životního prostředí“. Termín čištění řeky Ohře pro rok 2017 je naplánován na 8. 4. 2017.


