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O činnosti místní akční skupiny
Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,
zdravíme Vás a přinášíme Vám novinky z naší činnosti.
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Podání strategie CLLD
Dne 29.3.2016 byla za MAS Jemnicko podána strategie CLLD na Ministerstvo pro místní
rozvoj. Je to nejdůležitější krok, který musí MAS splnit, aby získala finanční prostředky
alokované pro MAS. O průběhu schvalovacího řízení Vás budeme průběžně informovat.
Platná verze SCLLD je dostupná na webových stránkách v sekci Místní partnerství MAS
Jemnicko – Strategie MAS.

Studenti VU3V opět vyrazili za kulturou
Jak se již stalo tradicí, i tentokrát po ukončení semestru, jsme se studenty naplánovaly
společný výlet. V květnu jsme opět vyrazili za kulturou, tentokrát do Třeboně.
Výlet jsme zaměřili na téma přednášky Genealogie – hledáme své předky. Hlavním
výletním cílem byla návštěva Archivu, kde se studenti dozvěděli potřebné informace
k rodokmenům. Pro studenty to bylo velkým přínosem. Vřelé díky patří zaměstnancům
archivu, kteří se studentům věnovali. Při té příležitosti jsme si prohlídli zámek a
zámeckou zahradu, hrobku Schwanzerberků a nakonec jsme navštívili i místní pivovar,
kde jsme ochutnáváli místní pivo.

Společné foto studentů a blízkých přátel na nádvoří pivovaru v Třeboni
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MAS a MAP
MAS Jemnicko je členem řídícího výboru, jak v ORP Dačice, tak ORP Znojmo.
V druhé polovině roku proběhla schůze Řídícího výboru k projektu MAP (Místní akční
plány) ORP Dačice a ORP Znojmo, kde byl schvalován Statut a Jednací řád.
Co je to MAP?
MAP je zkratka, označující místní akční plán vzdělávání. Představuje soubor aktivit
vedoucích k trvalému a udržitelnému zvyšování kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let
ve školách správního obvodu ORP.
Mezi činnosti MAP můžeme zařadit vytváření nových komunikačních kanálů mezi
zástupci škol, sdílení praktických zkušeností a vzájemná pomoc při jejich aplikaci,
rozvoj motivující kultury ve školách zaměřené na maximální možný úspěch každého
žáka a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.
Klíčové aktivity budou zpracovány jednotlivými pracovními skupinami, sestavenými
ze zájemců z řad zájmových skupin dle daného odvětví a následně schvalovány řídícím
výborem.
Výstupy MAP
Pevným výstupem projektu je Strategický rámec MAP, který musí být vypracovaný
nejpozději do 30. 9. 2016. Strategický rámec MAP zahrnuje investiční priority škol
správního obvodu.
K aktualizaci strategického rámce poté bude docházet každých 6 měsíců od data jeho
vydání, až po datum zpracování MAP, v němž bude nejaktuálnější verze strategického
rámce zapracována. MAP bude zpracován v prvním kvartálu roku 2018 s udržitelností
do roku 2023. MAP i Strategický rámec MAP budou zpracovány realizačním týmem
na základě výstupů z činností pracovních skupin a vždy budou tyto dokumenty
schvalovány Řídícím výborem.
Podrobné informace o projektu naleznete zde:
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_MAP/Priloha_2_Postupy_MAP.pdf

Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Řídící orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 Podpora
škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy je 30.6.2017.
Jednotlivé dokumenty naleznete přímo na stránkách http://www.msmt.cz/strukturalnifondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu
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Vývoj informačních technologií do roku 2009
Studenti si vybrali na další semetr kurz zaměřený na informační technologie.
S kurzem začínáme 29. září 2016 od 13:45 v Městské knihovně v Jemnici. Kurz
posluchače seznámí s vývojem počítačů a internetu, včetně základních informací o
elektronickém obchodování a elektronické státní správě (e-Government).
Kurz zahrnuje 6 přednášek, cena celého kurzu je 150 Kč. Podmínkou úspěšného
absolvování kurzu je 80% docházka a splnění testů.
Osnova kurzu:
- Historie počítačů
- Historie internetu,
- Internetové vyhledavače
- Elektronický obchod (e-obchod)
- Sociální sítě
- Veřejná správa a počítače
Pokud máte zájem se dozvědět více informací na dané téma, přijďte s námi shlédnou
přednášky a vypracovat si společně pár testů, které procvičí Vaši paměť.
Těšíme se na Vás!

SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH ÚDAJŮ
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