
1 
 

 

 

 

Výroční zpráva  

MAS Nad Prahou o.p.s. 
 

2016 

 
 

 

  



2 
 

OBSAH 

 

1 ÚVOD ............................................................................................................................................. 3 

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ....................................................................................................................... 4 

Vznik obecně prospěšné společnosti ................................................................................. 4 

Zakladatelé společnosti ..................................................................................................... 4 

Sídlo společnosti ................................................................................................................ 4 

Obecně prospěšné služby.................................................................................................. 4 

Živnostenská oprávnění ..................................................................................................... 5 

Doplňková činnost ............................................................................................................. 6 

Statutární orgán společnosti .............................................................................................. 6 

Správní rada ...................................................................................................................... 6 

Kontrolní orgán společnosti ................................................................................................ 6 

Organizační schéma společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. a místní akční skupiny ............. 7 

Logo společnosti ................................................................................................................ 8 

Místní akční skupina .......................................................................................................... 8 

Partneři společnosti k 31. 12. 2016 .................................................................................... 9 

Územní působnost MAS Nad Prahou k 31. 12. 2016 ........................................................11 

3 HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ............................................................................................ 12 

Rozvaha ...........................................................................................................................12 

Výkaz zisku a ztrát ............................................................................................................13 

Obdržené dotace na realizaci projektů ..............................................................................14 

4 ROZVOJ REGIONU NAD PRAHOU ....................................................................................... 15 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Neratovice (leden – prosinec) ......................15 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou (leden – prosinec) .......17 

Cyklistické mistrovství XCO Beckov (květen) ....................................................................18 

Animace škol (červen – prosinec) .....................................................................................19 

5 KONTAKTY ................................................................................................................................. 23 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1 ÚVOD 

 

Tak čtvrtým rokem své existence Místní akční skupina Nad Prahou vstoupila do nové 

etapy svého života. Završila jej úspěšná kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, díky které budeme moci ve 

zbývajících letech programového období 2014 – 2020 přerozdělit až 105 miliónů na 

projekty partnerů a dalších subjektů v regionu. 

Ten ke konci roku zahrnoval správní území 32 měst a obcí, ve kterých žilo více než 

56 tisíc obyvatel. Rámcovou partnerskou smlouvu s MAS Nad Prahou mělo uzavřeno 

78 subjektů, někteří zakládající partneři sice odešli, protože čekání na evropské 

peníze je z jejich pohledu dlouhé, ale MAS Nad Prahou se dařilo tyto úbytky 

kompenzovat novými akvizicemi, jejichž přistoupení schválila letní Valná hromada. 

Ta dala „zelenou“ aktualizované verzi Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje. Neustále se měnící podmínky i metodické pokyny a nedostatečné personální 

kapacity způsobili, že strategie byla Ministerstvu pro místní rozvoj ČR předložena ke 

schválení až na podzim roku 2016.  

Tři správní území obcí s rozšířenou působností, na kterých působí MAS Nad Prahou, 

a to Neratovice, Kralupy nad Vltavou a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jsou 

místem zpracování Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání. Práce na MAPech se 

vine celým rokem 2016 a bude pokračovat ještě v roce 2017. V Neratovicích a 

Kralupech nad Vltavou je MAS Nad Prahou příjemcem podpory z MŠMT na realizaci 

projektu, v případě Brandýsa nad Labem – Stará Boleslav se zaměstnanci a partneři 

MAS stali klíčovými postavami realizačního týmu a své zástupce má MAS Nad 

Prahou ve všech řídících výborem Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání. 

Také projekt Animace škol má úzkou vazbu na vzdělávání v programovém období až 

do roku 2023. Projekt byl zahájen ve druhé polovině roku, je tedy teprve na začátku. 

MAS Nad Prahou se díky tomuto projektu stává servisní organizací pro školy 

v oblasti žádostí o dotace, především z prostředků Operačního programu Věda, 

výzkum, vzdělávání. 

Tím, že MAS Nad Prahou podpořila v roce 2016 cyklistický závod XCO Beckov, 

realizovala další ze svých cílů, kterým je využívání potenciálu kraje mezi Labem a 

Vltavou pro cykloturistiku a aktivní trávení volného času v regionu. Závod se již třetím 

rokem jel jako Cyklistické mistrovství MAS Nad Prahou. 

Tolik o roce 2016, před námi je veledůležitý rok 2017, ve kterém by mělo dojít 

k naplnění cílů, pro které byla Místní akční skupina Nad Prahou založena a tak 

doufejme, že dosavadní práci nejen v loňském roce, ale od vzniku MAS Nad Prahou 

v roce 2013, přetavíme do 105 miliónů z evropských strukturálních fondů a do 

realizace desítky drobných projektů, které přispějí ke zkvalitnění života v našem 

regionu. 

Ing. Iva Cucová, MBA 

ředitelka MAS Nad Prahou o.p.s. 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Vznik obecně prospěšné společnosti 

Dne 24. ledna 2013 byla zakládací smlouvou zřízena obecně prospěšná společnost 

MAS Nad Prahou o.p.s. Obecně prospěšná společnost MAS Nad Prahou o.p.s. 

vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským 

soudem v Praze, do oddílu O, vložky 1099, a to usnesením uvedeného soudu ze dne 

8. února 2013 pod čj. Fj 18565/2013. 

Dne 24. listopadu 2014 bylo zakladateli přijato Rozhodnutí o změně zakládací 

smlouvy obecně prospěšné společnosti MAS Nad Prahou.  

Dne 26. října 2015 bylo zakladateli přijato Rozhodnutí o změně zakládací smlouvy 
obecně prospěšné společnosti MAS Nad Prahou. 

Dne 4. listopadu byl správní radou schválen Statut MAS Nad Prahou o.p.s. 

Dne 25. listopadu 2015 vzala valná hromada na vědomí toto Rozhodnutí zakladatelů 

a nový Statut MAS Nad Prahou o.p.s.  

 

 

Zakladatelé společnosti 

Jméno zakladatele   Sídlo zakladatele 
Ing. Iva Cucová    Hlavní 150, Bašť  
Ing. Jiří Falek   Sokolská 96, Mratín 
Mgr. Martin Kupka   Jana Pavelky 660, Líbeznice 

 

Sídlo společnosti  

Mělnická 275 
250 65 Líbeznice 
Na adrese sídla společnosti je zároveň kancelář společnosti a územní pracoviště 
Místní akční skupiny Nad Prahou. 

 

Obecně prospěšné služby  

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž 
cílem je rozvoj regionu NAD PRAHOU, tedy území severně od hranic Prahy mezi 
pravým břehem Vltavy a levým břehem Labe, a to zejména:  

1. Tvorba strategií a plánů rozvoje regionu 
2. Koordinace rozvoje regionu NAD PRAHOU ve všech oblastech 
3. Rozvoj a propagace regionu NAD PRAHOU a jeho turistického potenciálu 
4. Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití 

krajiny 
5. Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního 

prostředku pro rozvoj turistického ruchu 
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6. Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí 
7. Služby při financování projektů k rozvoji regionu NAD PRAHOU 
8. Posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu NAD PRAHOU 
9. Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu NAD PRAHOU 
10. Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji 

regionu NAD PRAHOU 
11. Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu NAD PRAHOU 
12. Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek 
13. Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů 
14. Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu NAD PRAHOU 
15. Provoz IC – koordinace a rozvoj 
16. Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji 

regionu NAD PRAHOU 
17. Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje 

regionu NAD PRAHOU 
18. Vydávání tiskovin 
19. Zajišťování správních a finančních záležitostí pro místní akční skupinu, kterou 

společnost zřizuje jako svoji organizační složku 
20. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří 
21. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
22. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního 

ruchu 
23. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti 
24. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a 
obdobných akcí 

25. Komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) prostřednictvím místní akční 
skupiny (MAS). 

26. Činnosti v bodech 1.-24. jsou prováděny mimo kapacity určené pro realizaci 
SCLLD. 

 

Živnostenská oprávnění 

K zajištění své činnosti je společnost registrována u Živnostenského úřadu na 
Městském úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pro volnou živnost Výroba, 
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech 
činnosti: 

• Činnost informačních a zpravodajských kanceláří 

• Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

• Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního 
ruchu 

• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 
činnosti 

• Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a 
obdobných akcí 
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Doplňková činnost 

Provozování cestovní agentury 

Klasifikace ekonomických činností – CZ-NACE 
949900: Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování 
společných zájmů j.n. 
791200: Činnosti cestovních kanceláří 

 

Statutární orgán společnosti 

Ředitel je statutárním orgánem Společnosti MAS Nad Prahou o.p.s., jenž řídí její 
činnost a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává Správní rada. Ředitel 
Společnosti jedná za společnost samostatně. Za Společnost se podepisuje tak, že 
k napsanému nebo vytištěnému názvu Společnosti připojí svůj podpis ředitel 
Společnosti. 

Ředitel Společnosti v roce 2016: Ing. Iva Cucová 
 

 

Správní rada 

Rozhodovacím orgánem Společnosti je Správní rada se zákonem stanovenou 
pravomocí. 

Předseda: Mgr. Martin Kupka 

Členové: Bc. Ondřej Bačina, Jiří Staněk, DiS. 

Správní rada se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Jednání Správní 
rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti určí členové Správní rady předsedajícího 
jednání. Správní rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady 
rozhoduje nadpoloviční většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy Správní rady. Správní rada v roce 2016 jednala v únoru, 
červenci a listopadu. 

 

 

Kontrolní orgán společnosti 

Kontrolním orgánem Společnosti je Dozorčí rada. 

Předseda: Mgr. Jan Havlíček 

Členové: Mgr. Iveta Kameníková, Ing. Aleš Kocourek, Ing. Jiří Studnička, Ing. 
Vladimíra Sýkorová, Tomáš Svoboda 

Dozorčí rada se schází nejméně dvakrát do roka. Jednání Dozorčí rady řídí její 
předseda, v jeho nepřítomnosti určí členové Dozorčí rady předsedajícího jednání. 
Dozorčí rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje 
nadpoloviční většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy Dozorčí rady. Dozorčí rada v roce 2016 jednala v dubnu a říjnu.  
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Organizační schéma společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. a místní akční 

skupiny 

 

 

  



8 
 

Logo společnosti 

 

 

 

Autorem značky a grafického manuálu společnosti je Marek Šilpoch z Ateliéru 
designu a vizuální komunikace vedeného prof. ak. malířem Rostislavem Vaňkem na 
VŠUP. Tato značka je platná pro propagační činnost, reklamu, sportovní a kulturní 
aktivity, vzdělávání a zábavu. Pro užití loga má společnost zpracovaný jednotný 
vizuální styl. 

 

Místní akční skupina  

1. Místní akční skupina je otevřené partnerství s tím, že do něj může jako partner 
vstoupit ten, kdo splní podmínky vzniku partnerství bez ohledu na 49 % hranici 
hlasovacích práv veřejného sektoru a jednotlivých zájmových skupin na 
rozhodovací úrovni. 

2. Místní akční skupina je partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační 
složky Společnosti na základě smluv mezi Společností a partnery. 

3. Partner je právnická nebo fyzická osoba působící v organizační složce na 
základě smlouvy se Společností. 

4. Partneři místní akční skupiny tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně 
zaměřené na problematiku strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 

5. Partner sám definuje příslušnost k zájmové skupině podle své převažující 
činnosti. 

6. Partner může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. 
7. Partner musí mít na území působnosti Místní akční skupiny trvalé bydliště, 

sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně 
působit. 

8. Území působnosti Místní akční skupiny je definováno na základě schválení 
zařazení území obce do území působnosti místní akční skupiny 
zastupitelstvem obce. 

9. Partner zastupuje veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy. 
10. Partner má právo účasti na jednání Valné hromady a právo být volen do 

orgánů Místní akční skupiny. Jeden partner může být kromě nejvyššího 
orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu. 

11. Partner písemně jmenuje zástupce k zastupování partnera v orgánech Místní 
akční skupiny. Je-li partnerem Místní akční skupiny právnická osoba, zmocní 
fyzickou osobu, aby ji v orgánech zastupovala, jinak právnickou osobu 
zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Jeden zástupce může zastupovat 
více partnerů pouze v případě příslušenství k jedné zájmové skupině. 
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12. Zmocněný zástupce a člen statutárního orgánu partnera musí být svéprávný a 
bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. 

13. Subjekty, které se podílejí na činnosti Místní akční skupiny a nebyly dosud 
přijaty za partnery, jsou čekatelé. 

 

Partneři společnosti k 31. 12. 2016 

K 31. 12. 2016 uzavřelo Rámcovou partnerskou smlouvu se společností 78 partnerů, 

kteří definovali příslušnost k následujícím zájmovým skupinám: 

• Hasiči, rybáři a zemědělci 

• Kultura a sociální oblast 

• Místní samospráva a DSO 

• Sport a tělovýchova 

• Stavebnictví a zahradnictví 

• Školství 

• Volnočasové aktivity 

Nestátní neziskové organizace (24):  

Agentura pro Mratín, Bašť se baví, Dobrovolní hasiči Čakovičky, FOKUS Praha, FV 

Plast Sparta Mratín, Golf Club Zlonín, Jezdecká stáj Farma Hrádek, Kaštánek Zdiby, 

Klidná Bašť, Kynologie Bašť, OB Mratín,  Pinec Bašť, Rybářský spolek Bašť, 

Rybářský spolek Předboj, Římskokatolická farnost Odolena Voda,  SDH Zdiby, 

SPONTE – nadační fond, SK Čakovičky,  Stonožka Líbeznice, TJ Mratín, TJ Sokol 

Nová Ves, TJ Sokol Předboj, TJ Sokol Veltěž, YARD RESORT 

Podnikatelé (11):   
KASTEN s. r. o., Dana Líbová, M. Velechovská, O. Bačina, OLTEX s. r. o., 
RadioPraha s. r. o., Stavebniny Srb, Styrotrade, a.s., Svět dětí na dlani s. r. o., YARD 
a.s. 

Občané (5): 

R. Ehrenberger, J. Havlíček, L. Kučerová, J. Pekařová, V. Palák 

Příspěvkové organizace (9):  
Mateřská škola Bašť, Mateřská škola Čakovičky, ZŠ a MŠ Hovorčovice, Mateřská 
škola Líbeznice, Mateřská škola Mratín, Mateřská škola Nová Ves, Mateřská škola 
Předboj, Oblastní muzeum Praha - východ Brandýs nad Labem, Základní škola a 
Základní umělecká škola Líbeznice  

Obce a města (29):   
Bašť, Bořanovice, Brázdim, Čakovičky, Hovorčovice, Chlumín, Klecany, Klíčany, 
Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Mratín, Neratovice, 
Nová Ves, Odolena Voda, Ovčáry, Panenské Břežany, Postřižín, Předboj, Přezletice, 
Sedlec, Sluhy, Veleň, Veliká Ves, Vodochody, Zdiby, Zlončice 

 

http://mratin.info/detail.asp?id=380
http://www.bastsebavi.cz/
http://www.fokus-praha.cz/
http://www.golfzlonin.cz/
http://farmahradek.wgz.cz/
http://www.klidnabast.cz/
http://www.kynologiebast.cz/
http://pinecbast.webnode.cz/
http://www.rybaripredboj.cz/
http://www.hasicizdiby.cz/
http://www.stonozka.net/
http://www.novavessokol.c/
http://www.novavessokol.c/
http://tjspredboj.sluzby.cz/
http://www.sokolveltez.cz/
http://www.yardresort.com/
http://www.kasten.cz/
http://www.vykopove-prace-praha.cz/
http://www.radiodechovka.cz/
http://www.stavebninysrb.cz/
http://www.styrotrade.cz/
http://www.svetdetinadlani.cz/
http://www.urbiosisto.cz/
http://www.urbiosisto.cz/
http://bast.materskaskola.cz/
http://www.skolka.cakovicky.cz/
http://www.mslibeznice.cz/
http://www.mslibeznice.cz/
http://www.msmratin.cz/
http://www.mspredboj.cz/
http://www.mspredboj.cz/
http://www.muzeumompv.cz/
http://www.zslibeznice.cz/
http://www.zslibeznice.cz/
http://www.obecbast.cz/
http://www.cakovicky.cz/
http://www.hovorcovice.cz/
http://www.klecany.cz/
http://www.klicany.cz/
http://www.kostelecnadlabem.cz/
http://www.libeznice.cz/
http://www.maslovice.cz/
http://www.mesice.org/
http://www.mratin.cz/
http://www.neratovice.cz/
http://www.obec-novaves.cz/
http://www.odolenavoda.cz/
http://www.ovcary.cz/
http://www.panenskebrezany.cz/
http://www.obecpostrizin.cz/
http://www.predboj.cz/
http://www.prezletice.cz/
http://www.sedlec-pha.cz/
http://www.velen.cz/
http://www.velikaves.eu/
http://www.vodochody.cz/
http://www.obeczdiby.cz/
http://www.obeczloncice.cz/
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Územní působnost MAS Nad Prahou k 31. 12. 2016 

Připojení svého správního území pro období 2014 – 2020 schválila zastupitelstva 

těchto obcí a měst: 

Bašť, Bořanovice,  Brázdim, Čakovičky, Hovorčovice, Husinec, Chlumín, Chvatěruby, 
Klecany, Klíčany, Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Máslovice,  Měšice, 
Mratín, Neratovice, Nová Ves, Odolena Voda, Ovčáry, Panenské Břežany, Postřižín, 
Předboj, Přezletice, Sedlec, Sluhy, Veleň, Veliká Ves, Vodochody, Zdiby, Zlončice, 
Zlonín 
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3 HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

Rozvaha 

 

Aktiva (v tis. Kč) 

Stav k  
prvnímu dni 

Stav k 
poslednímu 

dni 

Aktiva celkem 193 793 

Dlouhodobý majetek celkem 0 0 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0 

Nedokončená výroba 0 0 

Krátkodobý majetek celkem 193 793 

Pohledávky celkem 19 30 

Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem 0 0 

Krátkodobý finanční majetek celkem 151 -49 

Pokladna 0 5 

Ceniny 0 0 

Účty v bankách 151 -54 

Jiná aktiva celkem 23 27 

Náklady příštích období 23 27 

Pasiva (v tis. Kč)   

Pasiva celkem 193 793 

Vlastní zdroje celkem 47 116 

Vlastní jmění 1 1 

Výsledek hospodaření celkem 46 115 

Účet výsledku hospodaření 45 69 

Cizí zdroje celkem 146 677 

Dlouhodobé závazky celkem 0 0 

Krátkodobé závazky celkem 140 658 

Dodavatelé 0 0 

Závazky k zaměstnancům 0 51 

Závazky k institucím SP a ZP 0 27 

Ostatní přímé daně 0 12 

Závazky ve vztahu ke stát. rozpočtu 126 11 

Jiné závazky 14 1 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 556 

Jiná pasiva celkem 6 19 

Výdaje příštích období 6 19 
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Výkaz zisku a ztrát 

 

Náklady (v tis. Kč)  

Náklady celkem 887 

Spotřeba materiálu 3 

Náklady na reprezentaci 2 

Ostatní služby 233 

Mzdové náklady 1 002 

Zákonné sociální náklady 283 

Aktivace mat. zboží a služeb -785 

Úroky z úvěru 10 

Ostatní náklady 139 

 

Výnosy   

Výnosy celkem 956 

Tržby za služby 160 

Změna stavu nedokončené výroby  0 

Úroky 0 

Jiné ostatní výnosy 23 

Provozní dotace a příspěvky 773 

 

Základ daně z příjmů za rok 2016 dle daňového přiznání je 0,- Kč. 

Společnost MAS Nad Prahou o.p.s. v roce 2016 nevyvíjela žádnou doplňkovou 
činnost, veškerý objem nákladů se vztahuje k hlavní činnosti. 

Náklady na odměny Správní a Dozorčí rady byly nulové. Celkové náklady na mzdu 
ředitele v roce 2016 byly nulové. 

Společnost MAS Nad Prahou o.p.s. zaměstnávala v roce 2016 celkem 16 
pracovníků. Z toho 8 na realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
v ORP Neratovice (manažer projektu na částečný úvazek 0,1, facilitátor projektu na 
částečný úvazek 0,5 v období leden až květen a dále pak 0,1 v období červen až 
prosinec, asistentka na částečný úvazek 0,1, 1 pracovník na dohodu o provedení 
činnosti a 4 pracovníci na dohody o provedení práce). Dalších 8 zaměstnanců se 
podílelo na realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy 
nad Vltavou (manažer projektu na částečný úvazek 0,1, facilitátor projektu na 
částečný úvazek 0,5 v období leden až červen a dále pak 0,1 v období červenec až 
prosinec, asistentka na částečný úvazek 0,2, 1 pracovník na dohodu o provedení 
činnosti a 4 pracovníci na dohody o provedení práce).  
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Obdržené dotace na realizaci projektů 

Činnost Společnosti a projekty, které začala realizovat nebo připravovat, by nebyly 

možné bez finanční podpory grantových a dotačních programů. 

 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Neratovice 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000108 
Poskytovatel: OP VVV 
Přiznaná dotace: 1 040 370,86 Kč  
Obdržená záloha v roce 2016: 312 111,26 Kč 
 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000317 
Poskytovatel: OP VVV 
Přiznaná dotace: 1 152 169,20 Kč 
Obdržená záloha v roce 2016: 345 650 Kč 
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4 ROZVOJ REGIONU NAD PRAHOU 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Neratovice (leden – prosinec) 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (dále jen MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj 
kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné 
péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. 
Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že 
bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to 
znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro 
řešení místně specifických problémů a potřeb. 
 
MAP obsahuje povinná opatření: 

• Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

• Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

• Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 
 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání v SO ORP Neratovice jsme začali realizovat podle 
plánu již 1. 1. 2016. Byly uzavřeny pracovní smlouvy se členy realizačního týmu 
(manager, asistent, facilitátor projektu a odborný garant pro oblast školství).   
V první etapě realizace projektu jsme všechny aktéry z území elektronicky (mailem) 
informovali o projektu MAP a vyzvali je ke spolupráci. Během měsíce února 2016 
jsme všechny pozvali na první společné jednání, které se uskutečnilo 8. března 2016 
v Neratovicích. Cílem setkání bylo vytvořit Partnerství, informovat a blíže seznámit 
všechny aktéry s projektem MAP. Na tomto setkání byl také zvolen Řídící výbor 
MAP, složený ze zástupců jednotlivých subjektů: zřizovatelé škol, vedení škol, 
učitelé, školní družiny a kluby, organizace neformálního a zájmového vzdělávání, 
ZUŠ a rodičů. Jeho hlavním úkolem je projednávat a schvalovat všechny podstatné 
návrhy a dokumenty, které vznikají v rámci projektu MAP.  
 

 
 
První společné jednání aktérů, 8. 3. 2016 v Neratovicích 
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V dubnu 2016 byl doplněn odborný tým o garanty pro jednotlivé oblasti – základní 
školy, mateřské školy a oblast inkluze. Hlavním úkolem odborného týmu v této fázi 
projektu bylo analyzovat výsledky dotazníkového šetření MŠMT. 
Výstupy analýzy byly představené zástupcům škol na setkání ředitelů  
a pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ, které se uskutečnilo 1. června 2016 
v Základní škole 28. října v Neratovicích. V rámci jednání a diskusí vznikly na těchto 
setkáních návrhy SWOT analýz, vize a návrhy prioritních oblastí, které by se v území 
ORP měly řešit v nejbližších letech. O všech výstupech byli informováni všichni aktéři 
v území prostřednictvím e-mailu a informací zveřejňovaných na webových stránkách 
MAS Nad Prahou a měli možnost se k daným výstupům vyjádřit.  
 
Z důvodu potřeby komplexněji zpracovat analýzu území v oblasti vzdělávání, 
realizační tým připravil a rozeslal vlastní dotazníkové šetření, do kterého byly 
zahrnuty nejen základní a mateřské školy, ale také ZUŠ, knihovny a organizace 
zájmového a neformálního vzdělávání. Šetření v oblasti připravovaných investičních 
záměrů se zúčastnily školy ve spolupráci se zřizovateli. 
Strategický rámec MAP pro ORP Neratovice (povinná část strategického dokumentu 
MAP) včetně investičních priorit byl projednán a schválen na 2. setkání Řídícího 
výboru MAP dne 20. 6. 2016.  
 
Další akce a projektové aktivity:  

• Pravidelná setkání realizátorů MAP Středočeského kraje, 

• Setkání ředitelů MŠ a ZŠ ze SO ORP Neratovice (připravené ve spolupráci 
s odborem školství ORP Neratovice) – říjen 2016,  

• Setkání zástupců knihoven a pracovníků ŠD – prosinec 2016. 
Během měsíců listopad a prosinec 2016 realizační tým připravoval 3. setkání ŘV 

(realizace v únoru 2017), setkání zástupců zájmového a neformálního vzdělávání, 

semináře pro pedagogy ZŠ a MŠ, připravil a spustil dotazníkové šetření pro rodiče  

a žáky z SO ORP Neratovice, začal připravovat výtvarnou a literární soutěž pro děti  

a žáky z území ORP Neratovice. 

 

Setkání zástupců knihoven a školních družin v rámci projektu MAP, 14. 12. 2016 
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou (leden – 

prosinec) 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (dále jen MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj 
kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné 
péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. 
Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že 
bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to 
znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro 
řešení místně specifických problémů a potřeb. 
 
MAP obsahuje povinná opatření: 

• Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

• Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

• Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 
 

Průběh projektu:  
Od 15. 1. 2016 byly uzavřeny pracovní smlouvy s manažerkou projektu, facilitátorem 
a asistentem, dále také DPČ s garantem za školství. 
Na začátku projektu došlo k zmapování území, všem aktérům byly rozeslány 
pozvánky a také stručná charakteristika projektu. 
1. setkání proběhlo 1. 3. 2016 ve 14:00 na MÚ Kralupy n.V., kde byl schválen 
Jednací řád a statut partnerství a zvolen řídící výbor.  
Od 1. 3. 2016 byly také uzavřeny DPP s garanty pro MŠ, matematickou a čtenářskou 
gramotnost, inkluzi a vzdělávání. 
Dále jsme vytvořili dotazníky ve verzi pro MŠ, ZŠ, Knihovny, Organizace 
neformálního vzdělávání, které byly 29. 3. 2016 rozeslány všem aktérům v území. 
V dubnu a květnu probíhala analýza vlastního dotazníkového šetření v MŠ a ZŠ  
a šetření MŠMT. 
11. 5. 2016 se uskutečnil Kulatý stůl k výsledkům analýz v ZŠ a 16. 5. 2016 se 
uskutečnil Kulatý stůl k výsledkům analýz v MŠ. 
Na základě zpracované analýzy byla vytvořena SWOT analýza a také vize, která byla  
zveřejněna dne 18. 5. 2016 na webových stránkách MAS. Po následných diskuzích 
byl 10. 6. 2016 zveřejněn návrh Strategického rámce MAP rozvoje vzdělávání v ORP 
Kralupy n. V. (dále SR MAP).  
2. setkání Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy n. V. proběhlo 
dne 21. 6. 2016, kde došlo ke schválení SWOT analýzy a SR MAP. 
Dne 19. a 23. 9. 2016 proběhly semináře pro pedagogy ze základních škol v ORP 
Kralupy n. V. na téma Inkluze v základní škole. 
Dne 27. 9. 2016 se uskutečnil seminář pro pedagogy z mateřských škol v ORP 
Kralupy n. V. na téma Aspekty předškolního vzdělávání v současnosti. 
Během měsíce října jsme začali připravovat vlastní dotazníkové šetření pro rodiče  
a žáky, probíhala příprava dalších kulatých stolů. 
Na začátku listopadu se uskutečnily na MÚ Kralupy nad Vltavou dva kulaté stoly.  
3. 11. 2016 setkání s NNO, knihovnami a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání na téma 
"Zájmové a neformální vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou" a 9. 11. 2016 s rodiči 
dětí a žáků na téma "Vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou. Účastníci byli na obou 
setkáních seznámeni s průběhem projektu, zjišťovali jsme jejich požadavky  
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a připomínky v oblasti vzdělávání a na obou kulatých stolech byly představeny 
dotazníky pro rodiče a žáky a poté zapracovány připomínky z kulatých stolů.  
Dotazníkové šetření pro rodiče dětí a žáků bylo spuštěno dne 22. 11. 2016  
a ukončeno 31. 1. 2017. Jeho propagace probíhala přes všechny školy a také další 
organizace (NNO, knihovny, ..) Bylo vyplněno celkem 252 dotazníků. Výsledky 
dotazníkového šetření jsou uveřejněny na www stránkách MAS.  
Dotazníkové šetření pro žáky bylo spuštěno dne 7. 12. 2016 a ukončeno 31. 1. 2017. 
Byly osloveny všechny ZŠ v území s prosbou o vyplnění s žáky. Bylo vyplněno 
celkem 999 dotazníků. Výsledky dotazníkového šetření jsou uveřejněny na webových 
stránkách MAS. 
 

 

 

První setkání aktérů (březen 2016) 
 

 

 

 

Školení na téma Inkluze v ZŠ (září 2016) 

Cyklistické mistrovství XCO Beckov (květen) 

MAS Nad Prahou byla již třetím rokem hlavním partnerem cyklistických závodů XCO 

Beckov. Podpora aktivního trávení volného času, rozvoj cykloturistiky a infrastruktury 

pro cyklodopravu obyvatel regionu za prací jsou hlavní cíle MAS. Proto MAS Nad 
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Prahou podporuje konání závodů na svém území, které pořádá partner MAS – TJ 

Sokol Veltěž, oddíl cyklistiky. 

Závodu, který se uskutečnil 22. května, se zúčastnily na tři stovky cyklistů. V ranních 

a dopoledních hodinách startovaly závody dětských a juniorských kategorií, 

odpoledne se pak jel hlavní závod dospělých. Hodnocení a vyhlašování celkově 23 

mistrů MAS Nad Prahou, jak v dětských, tak dospělých kategorií, bylo odděleno od 

veřejného závodu. Pro vítěze v každé kategorii byl připraven mistrovský dres, pro 

první tři v každé kategorii poháry a upomínkové ceny. 

 

  
XCO Beckov (květen 2016) 

 

Animace škol (červen – prosinec) 

MAS Nad Prahou spolupracuje s mateřskými a základními školami na projektech 
Šablony pro MŠ a ZŠ I v rámci výzvy OP VVV Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování. 

MAS Nad Prahou oslovila s nabídkou animace všechny mateřské a základní školy na 
svém území. V přípravné fázi projektů zajišťuje MAS Nad Prahou veškerou 
administrativní podporu od založení účtu v monitorovacím systému, přes zpracování 
projektové žádosti až po její podání.  

Výběr šablon je prováděn v souladu s výsledky dotazníkového šetření MŠMT, v 
jehož závěru jsou jednotlivým školám doporučeny vhodné šablony. V rámci 
zpracování místních akčních plánů rozvoje vzdělávání mohou školy zasílat podněty k 
zapracování nových šablon do navazujících výzev v dalších letech programového 
období. V případě přípravy prvních projektů Šablon MAS Nad Prahou sbírala náměty 
a zkušenosti škol a předávala je k využití a inspiraci dalším školám, jde o přenos 
zkušeností mezi školami ke zpracování projektů.  
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Podpora MAS Nad Prahou mateřským a základním školám v území MAS: 

• metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon 

• školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ 

• konzultační činnost při přípravě a realizaci projektů, včetně zadávání 
veřejných zakázek, zajištění povinné publicity projektu 

• metodická pomoc ZŠ a MŠ při administraci projektů, především při zpracování 
zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího 
systému, zajištění správnosti předávaných výstupů 

• metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a 
udržitelnosti projektu 

• metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při 
přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.  
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5 KONTAKTY 

Jedním ze stěžejních informačních zdrojů společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. jsou 

webové stránky www.nadprahou.eu. Návštěvníci na nich získají podrobné informace 

o regionu, včetně aktualit, nebo kalendáře kulturních, společenských a sportovních 

akcí. Místní akční skupina přináší informace o realizovaných a připravovaných 

projektech, zápisy z jednání všech orgánů.  

 

Sídlo společnosti 

Mělnická 275, 250 65 Líbeznice 

IČ: 013 98 717 

DIČ: CZ01398717 

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s. Praha 

2849045389/0800 

 

Ředitelka společnosti 

Ing. Iva Cucová, MBA 

tel.: +420 774 994 500 

info@nadprahou.eu 

 

Vydala MAS Nad Prahou o.p.s., zpracováno v březnu 2017. 

http://www.nadprahou.eu/

