
Od měsíce května probíhá na území MAS ORLICKO projekt, zaměřený 
na spolupráci a společné plánování kvalitního vzdělávání za účasti 
odborné i laické veřejnosti.
První z oblastí, kterou projekt otevřel, je nyní velmi aktuální téma Inkluze. 
Na toto téma jsme uspořádali workshop a několik seminářů, které byly 
určeny jak pro starosty, ředitele, učitele, tak i pro širokou veřejnost. 
V rámci tématu Inkluze jsme spolupracovali s paní PhDr. Petrou 
Novotnou, která je ředitelkou Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí 
nad Orlicí. Během každé akce se paní Novotná snažila předat aktuální 
informace a vyjasnit mýty, které se kolem inkluze objevují.

MAS ORLICKO – CO NADĚLIL ROK  2016
Aktivity na podporu škol se již rozběhly, první dotační výzvy 
přijdou na začátku roku 2017

Desítka vzdělávacích akcí odstartovala projekt Místních akčních plánů (MAP) a přizvala 
k diskusi o vzdělávání odbornou i laickou veřejnost. 

Druhý diskusní okruh byl věnován otázkám přípravy dětí 
v mateřské škole na čtení, psaní a počítaní tak, aby byly co 
nejlépe připraveny na přechod do základní školy. O tom, jak jim 
tento přechod usnadnit a důležitá vzdělávací témata novým 
žáčkům představit poutavou formou diskutovali účastníci 
workshopů jak navzájem, tak s rodilou kanadskou lektorkou, 
Lisou Kohli, která v rámci svého příspěvku přinesla účastníkům 
vhled na dané téma z pohledu pedagoga, který nemá se svými 
žáky společnou rodnou řeč. 

Pro zájemce o témata týkající se systematického řízení rozvoje školy byl 
připraven bezplatný semináře na téma Strategie rozvoje školy. Zájemcům 
o podporu nadaných dětí byl určen seminář „Práce s nadanými dětmi 
a žáky". 
Abychom v rámci projektu nebyli odtrženi od reality, lze se v rámci 
projektu podívat i přímo do vyučování a to díky ukázkovým hodinám. 
V roce 2016 proběhly celkem dvě a to přímo ve školách v území MAS. 
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Aby vše nekončilo „pouze" bezplatným vzděláváním, mohou všechny 
školy v území získat dotaci na vzdělávání a vybrané pracovní pozice 
ve školách a školkách (např. chůvy, školní asistenty, speciální pedagogy, 
psychology, atd.). S přípravou žádosti o tuto nárokovou dotaci jim 
pomáhají zaměstnanci kanceláře MAS zcela bezplatně. Pro zájemce byly 
uspořádány také informační semináře věnované jak jednotlivým 
podporám, tak práci s informačním systémem, ve kterém jsou jednotlivé 
žádosti o podpory podávány.

Kromě avizovaných výzev další vzdělávací akce pro školy, dvoudenní exkurzi do mateřských škol mimo území MAS ORLICKO 
a další výzvy, na kterých se s Vámi chceme podílet. Na začátku roku se pak také dozvíme, zda byla podpořena naše žádost 
na založení sociálního podniku, který by pilotně odstartoval činnost v obci Červená Voda (za její účasti v záměru).
Na závěr děkujeme za všestrannou podporu projektů MAP městům Česká Třebová, Králíky, Ústí nad Orlicí a Žamberk.  
Za finanční podporu činnosti pak děkujeme především Pardubickému kraji. 

Poslední, neméně důležitou činností MAS ORLICKO, je vyhlašování 
vlastních výzev na podporu projektů v území. Mimořádně zdlouhavý 
proces hodnocení způsobil, že do konce roku 2016 nemohly být 
vyhlášeny první výzvy, nicméně je proces hodnocení již v poslední fázi. 
A kdo si bude moci zažádat jako první? Své projekty budou moci již příští 
rok předložit obce na realizaci chodníků, parkovišť, přechodů a dalších 
prvků v dopravě. Podpořeny budou také investiční projekty základních 
a středních škol, projekty zaměřené na budování a modernizaci zázemí 
sociálních služeb a v neposlední řadě pak projekty zemědělských 
podnikatelů na modernizaci zemědělských podniků. 
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Strategie MAS je v poslední fázi schvalování, první výzvy vyhlásí MAS v prvním kvartále 2017.

Co dál a co přinese rok 2017?

Vážení občané, 
přejeme Vám příjemné a pohodové prožití vánočních svátků a do roku nového pevné zdraví 
a těšíme se, že Vám budeme moci i v příštím roce poskytovat pomoc při rozvoji regionu. 

Na bezplatné vzdělávací akce navazuje podpora při získání prostředků na vzdělávání i další 
zaměstnance do škol.


