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1 ÚVOD 

 
Milí čtenáři, 

výroční zprávy se obvykle nečtou s podobným zaujetím jako očekávané románové 
novinky slavných autorů. Nemáme ambici to změnit. Na druhou stranu ale tato 
výroční zpráva zahrnuje informace do značné míry přelomové pro další vývoj MAS 
Nad Prahou. Proto je dobré jim přece jen pozornost věnovat. 

Se vznikem MAS nad Prahou jsme psali o příslibech peněz, které bude možné 
rozdělit ve prospěch dobrých projektů. Vzletně jsme formulovali, jak samotná 
existence MAS Nad Prahou pomůže jednotlivým obcím a jejich rozvoji. Je tedy třeba 
skládat účet. Právě k tomu navíc výroční zprávy slouží. 

Nuže, nejvýznamnějším a také nejnáročnějším počinem uplynulého období bylo 
vytvoření Strategie MAS Nad Prahou. Snažili jsme se, aby to nebyly nesrozumitelné 
desítky stran nezáživného textu psaného navíc v podivném newspeeku 
eurostrategických dokumentů. Vznikla strategie, která opravdu zachycuje, co by bylo 
dobré v regionu posílit a pomoci tomu tedy i finančně. Nejenže ten dokument na 
základě odezev starostů, zastupitelů, podnikatelů, neziskového sektoru i samotných 
občanů vznikl, ale co víc, prošel i schvalovacím procesem na úrovni Ministerstva pro 
místní rozvoj. Přeskočili jsme tak dokonce i některé MASky, které se svými aktivitami 
začaly mnohem dříve. To je jednoznačný úspěch. Vznik a schválení této strategie 
totiž konečně otevírá cestu k vyhlášení vlastních dotačních výzev a k rozdělení 
peněz ve prospěch skutečných hmatatelných počinů. Sláva! 

To ale není všechno z reálných aktivit MAS Nad Prahou v uplynulém období. 
Podařilo se uspořádat v každém roce Dny Nad Prahou, které měly region představit 
a srozumitelnou formou také předat, k čemu nám MAS je. Akce měly prokazatelný 
úspěch. 

Co do reálné finanční pomoci, je možné už teď zmínit, že se MAS podílela na 
vytvoření MAP (místního akčního plánu) po školství v ORP Neratovice, v ORP 
Kralupy nad Vltavou a nepřímo také v ORP Brandýs nad Labem. Díky tomu už do 
škol doputovaly v našich obcích milióny korun. 

V roce 2018 už ale navíc bude možné vypsat vlastní výzvy a dát díky nim reálnou 
finanční podporu novým aktivitám. Jsme tedy na startu nové životní etapy MAS. Vize 
je od začátku zřejmá. Držet se musíme určených mantinelů. Z peněz učených MAP 
tedy jistě nevzniknou nové budovy škol. Podaří se ale investovat do drobných akcí a 
hlavně do živých aktivit, které tu lidé opravdu chtějí.  

Jsme na začátku a pouštíme se také do zastřešení výkonu některých povinností 
obcí. Třeba zkratka GDPR vyvolává starostům mrazivé chvění v zádech. MAS ale 
nabídne obcím služby, které by jinak platily nesmyslně draho. 
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To všechno jsou zajímavé přísliby. Pokud se naplní, bude MAS po roce znovu 
známější u veřejnosti a hlavně její existence a spousty lidské energie se zúročí. To 
by byla krásná náplň pro další výroční zprávu MAS Nad Prahou. 

Mgr. Martin Kupka 

Předseda správní rady 
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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 2015 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 
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 
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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 2017: Ing. Iva Cucová, MBA 
 

 

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 2017 jednala v červnu a 
říjnu. 

 

 

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 2017 jednala v červnu a prosinci.  
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Organizační schéma společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. a místní akční 

skupiny 
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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. 

12. Zmocněný zástupce a člen statutárního orgánu partnera musí být svéprávný a 
bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. 
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13. Subjekty, které se podílejí na činnosti Místní akční skupiny a nebyly dosud 
přijaty za partnery, jsou čekatelé. 
 

Partneři společnosti k 31. 12. 2017 

K 31. 12. 2017 uzavřelo Rámcovou partnerskou smlouvu se společností 75 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 (22):  

Bašť se baví, Dobrovolní hasiči Čakovičky, FOKUS Praha, Sparta Mratín, Golf Club 

Zlonín, HOSPIC TEMPUS, Kaštánek Zdiby, Klidná Bašť, Kynologie Bašť, CYKLO 

TEAM BAŠŤ, Rybářský spolek Bašť, Rybářský spolek Předboj, Římskokatolická 

farnost Odolena Voda,  SDH Zdiby, SPONTE – nadační fond,  

SK Čakovičky,  Stonožka Líbeznice, TJ Sokol Mratín, TJ Sokol Nová Ves, TJ Sokol 

Předboj, TJ Sokol Veltěž, YARD RESORT 

Podnikatelé (10):   
KASTEN spol. s.r.o., Dana Líbová, M. Velechovská, O. Bačina, OLTEX, s. r. o., 
RadioPraha s.r.o., Stavebniny Srb s.r.o., 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, Základní škola a mateřská škola 
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://www.bastsebavi.cz/
http://www.fokus-praha.cz/
http://www.golfzlonin.cz/
http://www.golfzlonin.cz/
http://www.klidnabast.cz/
http://www.kynologiebast.cz/
http://pinecbast.webnode.cz/
http://pinecbast.webnode.cz/
http://www.rybaripredboj.cz/
http://www.hasicizdiby.cz/
http://www.stonozka.net/
http://www.novavessokol.c/
http://tjspredboj.sluzby.cz/
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://bast.materskaskola.cz/
http://www.skolka.cakovicky.cz/
http://www.mslibeznice.cz/
http://www.msmratin.cz/
http://www.mspredboj.cz/
http://www.muzeumompv.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. 2017 

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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2 HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

Rozvaha 

 

Aktiva (v tis. Kč) 
Stav k  

prvnímu 
dni 

Stav k 
poslednímu 

dni 

Aktiva celkem 793 1160 

Krátkodobý majetek celkem 793 1160 

Zásoby 785 824 

Nedokončená výroba 785 824 

Pohledávky celkem 30 53 

Odběratelé 30 53 

Krátkodobý finanční majetek celkem -49 262 

Pokladna 5 5 

Bankovní účty -54 258 

Jiná aktiva celkem 27 20 

Náklady příštích období 27 20 
 

Pasiva (v tis. Kč) 
Stav k  

prvnímu 
dni 

Stav k 
poslednímu 

dni 

Pasiva celkem 793 1160 

Vlastní zdroje celkem 115 149 

Vlastní jmění 1 1 

Výsledek hospodaření celkem 114 148 

Účet výsledku hospodaření 0 34 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 69 0 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 46 114 

Cizí zdroje celkem 678 1011 

Krátkodobé závazky celkem 658 1003 

Ostatní závazky celkem 0 6 

Závazky k zaměstnancům 51 69 

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a ZP 27 42 

Ostatní přímé daně 12 15 

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 11 746 

Jiné závazky 1 125 

Krátkodobé bankovní úvěry 556 0 

Jiná pasiva celkem  19 8 

Výdaje příštích období 19 8 
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Výkaz zisků a ztrát 

 

Náklady (v tis. Kč)  

Náklady celkem 1665 

Spotřebované nákupy a nakupované služby           293 

Spotřeba materiálu, energie 68 

Opravy a udržování 21 

Náklady na cestovné 8 

Náklady na reprezentaci 9 

Ostatní služby 186 

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace -39 

Aktivace materiálu, zboží a vnitro. služeb -39 

Osobní náklady celkem 1244 

Mzdové náklady 983 

Zákonné sociální pojištění 257 

Zákonné sociální náklady 4 

Ostatní náklady celkem 168 

Úroky 18 

Jiné ostatní náklady 150 
 

Výnosy   

Výnosy celkem 1699 

Provozní dotace celkem 1478 

Provozní dotace 1478 

Tržby za vlastní výkony a zboží 221 

Ostatní výnosy celkem  1 

Úroky 1 

Hospodářský výsledek před zdaněním 34 

Hospodářský výsledek po zdanění 34 
 

Základ daně z příjmů za rok 2017 dle daňového přiznání je 42 899 Kč. 

Společnost MAS Nad Prahou o.p.s. v roce 2017 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 2017 byly nulové. 

Společnost MAS Nad Prahou o.p.s. zaměstnávala v roce 2017 celkem 17 pracovníků. 
Z toho 8 v období leden až květen na realizaci projektu Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání v ORP Neratovice (manažer projektu na částečný úvazek 0,1, facilitátor 
projektu na částečný úvazek 0,1, 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 v období leden až červen 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 pak 0,1, asistentka na částečný 
úvazek 0,2, 1 pracovník na dohodu o provedení činnosti a 4 pracovníci na dohody o 
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provedení práce). Pět pracovníků z celkového počtu zajišťovalo činnosti spojené 
s realizací strategie komunitně vedeného místního rozvoje (0,1 úvazku vedoucího 
zaměstnance pro SCLLD od prosince, 0,5 úvazku manažera animace škol od 
července, 0,1 úvazku manažera programového rámce Operačního programu 
Zaměstnanost od června, 0,5 úvazku manažera Programu rozvoje venkova od 
listopadu a 0,75 úvazku asistentky od června). 
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Ověření účetní závěrky a výroční zprávy auditorem 
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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  
Obdržené zálohy v roce 2017: 728 259,60 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 
Obdržené zálohy v roce 2017: 806 519,20 Kč 
 
Dny nad Prahou 
reg.č. FHT/PHT/032693/2017   
Poskytovatel: Středočeský kraj 
Přiznaná dotace: 50 000,00 Kč 
Obdržená dotace: 50 000,00 Kč 
 
Komunitní plánování sociálních služeb v MAS Nad Prahou 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006595  
Poskytovatel: OP Z 
Přiznaná dotace: 1 879 360,00 Kč 
Obdržená záloha v roce 2017: 751 744,00 Kč 
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3 ROZVOJ REGIONU NAD PRAHOU 

 

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

Začátkem roku 2017 se projekt MAP rozvoje vzdělávání v ORP Neratovice posunul do 

své poslední třetiny vlastní realizace.  

V lednu 2017 jsme vyzvali školy, obce a další aktéry zabývající se vzděláváním 

v našem regionu k aktualizaci projektových záměrů v oblasti školství, abychom je 

mohli zahrnout do nově připravovaného Strategického rámce MAP v ORP Neratovice, 

který měl být schválen na 3. setkání Řídícího výboru MAP. Školy a obce jsme požádali 

o spolupráci ohledně distribuce a šíření připraveného dotazníkového šetření pro rodiče 

a žáky – ohledně situace školství na našem území. V průběhu měsíce ledna jsme 

začali s odborným týmem pracovat na vyhlášení výtvarné a literární soutěže pro děti 

a žáky z ORP Neratovice (téma: Sen o jaru aneb Jaro před školou a za školou…), 

abychom je mohli více a vhodnější formou zapojit do projektu MAP a vyhodnocovali 

dotazníkové šetření určené rodičům a žákům škol. 

3. setkání Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání v SO ORP Neratovice 

proběhlo dne 2. února 2017 ve 14:00 hodin na MěÚ Neratovice. Na setkání byla 

schválena aktuální verze Strategického rámce MAP se zapracovanými investičními 

prioritami, které odbornému týmu zaslali jednotlivé subjekty. Strategický rámec MAP 

rozvoje vzdělávání v SO ORP Neratovice byl poté v řádném zaslán RSK 

Středočeského kraje. 

Na setkání byli dále účastníci obeznámeni s dalšími aktivitami v rámci projektu, které 

zahrnovaly: uspořádání seminářů pro pedagogy ZŠ a MŠ v území, vyhodnocení 

dotazníkového šetření pro rodiče a žáky, vyhodnocení soutěže Sen o jaru pro děti a 

žáky, mapování aktivit jednotlivých škol a vznik Akčního plánu na rok 2017/2018 

v oblasti školství v území ORP Neratovice. 

Začátkem března 2017 jsme v rámci projektu připravili 2 vzdělávací akce pro 

pedagogy našeho regionu: 2. března 2017 jsme uspořádali Seminář pro pedagogy 

ZŠ a 7. března 2017 Seminář pro pedagogy MŠ na téma: Žáci (děti) se speciálními 

vzdělávacími potřebami v ZŠ (MŠ) – pod vedením kvalifikované lektorky PaedDr. 

Květy Husové. 

Od února 2017 začal realizační tým pracovat na finalizaci dokumentu MAP rozvoje 

vzdělávání v ORP Neratovice a připravovat 4. setkání Řídícího výboru MAP.  

Toto závěrečné Setkání ŘV MAP se uskutečnilo v rámci akce Dny nad Prahou – 

v pátek 26. května 2017.  

MAS Nad Prahou připravila pro aktéry z území akci, tzv. Den se školou, který byl celý 

věnovaný oblasti školství. Realizační tým připravil pro školy Hry bez hranic - 

všestranný víceboj a florbalový turnaj pro žáky základních škol (včetně základních škol 

zřízených podle §16), vyhlášení výsledků výtvarné a literární soutěže Sen o jaru a na 

závěr Konferenci s názvem Budoucnost vzdělávání v regionu – pro ředitelé škol ze 
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tří sousedních regionů – z ORP Neratovice, ORP Kralupy nad Vltavou a část ORP 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.  

Výstupy projektu: 

Na závěrečném 4. setkání ŘV MAP rozvoje vzdělávání v SO ORP Neratovice (dne 26. 

května 2018) byl všem přítomným představený souhrnný strategický dokument Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Neratovice, kterého nedílnou součástí je 

široká analýza oblasti vzdělávání v ORP Neratovice. Dále vznikl dokument 

Strategický rámec MAP, který mapuje a neustále aktualizuje investiční priority aktérů 

z našeho regionu.  Neméně důležitými výstupy jsou také Plán aktivit a Roční akční 

plán ve zmiňované oblasti vzdělávání – seznam aktivit, které plánují školy a jiné 

organizace uskutečnit ve šk. roce 2017/2018, vznik Partnerství na území SO ORP 

Neratovice a podepsání Memoranda o další spolupráci v oblasti vzdělávání mezi MAS 

Nad Prahou a vedením města Neratovice. 

Veškeré výstupy z uskutečněných setkání a související dokumenty jsme zveřejnili na 

webu MAS Nad Prahou o. p. s. (viz: http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-

plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-neratovice/). 

 

Seminář pro pedagogy ZŠ 

 

 

 
3. setkání Řídícího výboru MAP Neratovice 

http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-neratovice/).
http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-neratovice/).
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou (leden – 
červen)  
 

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:  
Na počátku roku probíhalo dotazníkové šetření pro žáky, které bylo ukončeno 31. 1. 
2017. Byly osloveny všechny ZŠ v území s prosbou o vyplnění s žáky. Bylo vyplněno 
celkem 999 dotazníků. Kompletní výsledky dotazníkového šetření jsou uveřejněny na 
www stránkách MAS. 
V měsíci únoru jsme začali připravovat kulaté stoly na 22. 2. 2017. První proběhl ve 
14. hodin  - kulatý stůl pro zástupce škol a od 16 hodin se sešli zástupci knihoven a 
ostatních organizací působících ve vzdělávání.  Všichni byli seznámeni s chystaným 
plánem aktivit a akčním plánem. Proběhla diskuze nad plánovanými aktivitami. Na 
konci února byl všem aktérům zaslán e-mail s žádostí o vyplnění formuláře pro akční 
plán a aktivity. Během měsíce března a dubna probíhala komunikace a schůzky s 
aktéry na téma akční plánování a aktivity.  
Pokračovalo informování o výtvarné a literární soutěži.  
Začala příprava akce "Dny nad Prahou" 26. - 28. května.  
Byla připravena beseda pro rodiče "Ne"bezpečný internet, která se konala 18. 4. 2017 
v kulturním zařízení Kralupy nad Vltavou. 
Dále se dopracovával finální dokument MAP rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad 
Vltavou.  
Na začátku května byla vyhodnocena Výtvarná a literární soutěž na téma " Den 
školáka". Výsledky a fotogalerie je na webových stránkách.  
V měsíci květnu byl rozeslán e-mail s žádostí o aktualizaci dokumentu Strategický 
rámec MAP - Investiční priority na zřizovatele a školy.  
V průběhu května byla provedena finální korektura celkového dokumentu MAP rozvoje 
vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou a na konci května byl tento dokument včetně 
Akčního plánu a plánu aktivit rozeslán na zřizovatele.  
Také probíhala příprava memoranda o spolupráci s ASZ. Zaměřená na spolupráci 
rodičů, NNO a škol a dále na vzdělávání v oblasti inkluze pro pedagogy, kvalitního a 
dostupného zájmového a neformálního vzdělávání. 
V průběhu května probíhaly přípravy akce Dny nad Prahou. 

• Dny nad Prahou 2017 - konference Budoucnost vzdělávání v regionu - 26. 
května 2017 - Setkání ředitelů  

• Dny nad Prahou 2017 - Hry bez hranic -  26. května 2017 - soutěž ve florbalu + 
soutěž ve víceboji (začleněny byly i žáci škol zřízených podle §16)  
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• Den s rodinou 2017 – 27. května 2017 - CVC Měšice - vystoupení dětí a žáků, 
dílničky, prezentace neziskových organizací 

• Den se sportem – XCO Beckov 2017 – 28. května 2017 – cyklistické závody 
Řídící výbor proběhl 6. 6. 2017 - došlo ke schválení aktualizovaného Strategického 
rámce MAP, výbor byl seznámen s Plánem aktivit a akčním plánem pro rok 2017/2018 
a dále s celkovým dokumentem MAP rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou.  
Po jednání řídícího výboru byla rozeslána finální verze MAP rozvoje vzdělávání v ORP 
Kralupy ke schválení zřizovatelům škol zapojených do projektu včetně obce s 
rozšířenou působností.  
Projekt byl ukončen 14. 6. 2017.  
 
V prosinci 2017 se sešel řídící výbor, aby došlo k dalšímu schválení aktualizovaného 
Strategického rámce MAP v oblasti Investičních priorit.  
 
Veškeré výstupy z uskutečněných setkání a související dokumenty jsme zveřejnili na 

webu MAS Nad Prahou o. p. s. (viz:  https://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-

plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-kralupy-nad-vltavou/). 

 

 
  
 Předávání cen: Výtvarná soutěž – Kralupy 
 

 
 
Dny nad Prahou 2017 – Hry bez hranic 
 

http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-neratovice/).
http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-neratovice/).
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Animace škol 

Rok 2017 byl pro většinu škol na území MAS Nad Prahou ještě náročnější než roky 

předchozí. Právě v tomto roce začala na většině škol realizace projektu v rámci výzvy 

Operačního programu Věda, výzkum vzdělávání – Šablony pro MŠ a ZŠ I.  

Do projektu se zapojilo 24 základních a mateřských škol z celkového počtu 31. Některé 

školy si žádost podaly sami, ale většina jich využívá bezplatnou metodickou pomoc 

naší MAS.  

Školy na území MAS Nad Prahou, které jsou zapojené do tohoto projektu, získaly 

téměř 16 milionů korun navíc do svých rozpočtů. Využívají je zejména na personální 

podporu, další vzdělávání pedagogických pracovníků, podporu volnočasových aktivit 

a také na spolupráci s rodiči dětí a žáků.  

Požádali jsme o rozhovor Mgr. Martinu Podlipnou, ředitelku MŠ Líbeznice, která již má 

za sebou skoro celý rok realizace projektu. Rozhovor s ní dělala Bc. Iva Sieberová: 

Jaké šablony jste si ve Vaší škole vybrali?  

Vybrali jsme si z nabídky aktivit pro mateřské školy jednu personální podporu a to 

školní asistent. 

Z oblasti osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů jsme využili aktivitu na 

sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a 

profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize. 

Poslední aktivitu jsme volili ke zlepšení informovanosti  rodičů – odborně zaměřená 

tematická setkávání  a spolupráce s rodiči. 

Využili jste maximální výši dotace?  

Dalo by se říci, že až na „pár drobných“ jsme využili dotaci v plné poskytované výši. 

Byl Váš výběr správný nebo byste po zkušenostech s realizací vybrala jiné šablony? 

Dosud jsem s průběhem realizace i výběrem šablon spokojená. Nemohu zatím 

posoudit profesní rozvoj prostřednictvím supervize, tato aktivita bude probíhat až 

v letošním školním roce. 

Vyskytly se v průběhu realizace nějaké závažné problémy?  

Žádné závažné problémy se v průběhu realizace nevyskytly. Jako menší problém 

vidím zbytečně vysoký požadavek na kvalifikaci supervizora. Díky předepsaným 

nárokům na jeho praxi, vzdělání  a požadovaný výcvikový program se závěrečnou 

zkouškou byl problém takového supervizora v naší lokalitě najít. 

Již máte podanou i první zprávu o realizaci – je zjednodušené vykazování skutečně 

jednodušší?  

Ivo, to díky tvé obrovské pomoci nevím. 

 

 



25 
 

Je pro Vás přínosná metodická pomoc naší MAS? 

Zcela upřímně musím přiznat, že bych se do projektu pravděpodobně bez pomoci MAS 

ani nepustila. 

Ráda bych touto cestou poděkovala MAS a to konkrétně paní Siebrové, za obrovskou 

pomoc při podávání žádosti a dále po celou dobu realizace. 

Považujete tento projekt za smysluplný a chystáte se zapojit do připravované výzvy na 

Šablony pro MŠ a ZŠ II?  

Ráda bych i do budoucna využila nové výzvy. Za naší mateřskou školu mohu říci, že 

projekt smysl měl. 

Požádali jsme o rozhovor také Mgr. Ivanu Ullmannovou, ředitelku ZŠ Vítězslava Hálka 

Odolena Voda, která již má za sebou celý rok realizace projektu.  

Jaké šablony jste si ve Vaší škole vybrali?  

Ve škole jsme si vybrali šablony Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her, 

Doučování žáků  ohrožených školním neúspěchem, dále pak šablony Vzájemná 

spolupráce pedagogů, Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 

vzájemných návštěv, Nové metody ve výuce a Odborně zaměřená tematická 

setkávání a spolupráce s rodiči. Tyto šablony volně navazují na aktivity, které jsme již 

v předcházejících letech dělali, ale zadarmo; nyní mají učitelé možnost být i zaplaceni, 

což je velmi příjemné. Dále pak jsme využili šablon pro další vzdělávání pedagogů i 

celého sboru. 

Využili jste maximální výši dotace?  

Využili jsme cca 95% možné výše. 

Byl Váš výběr správný nebo byste po zkušenostech s realizací vybrala jiné šablony? 

S výběrem jsme spokojeni, určitě se budeme těšit na další avizovanou výzvu, do které 

se zcela jistě zapojí ještě více učitelů. 

Vyskytly se v průběhu realizace nějaké závažné problémy?  

Závažný problém se asi úplně nevyskytl, ale to i hlavně díky úzké spolupráci s Vámi, 

protože jste již měla bohaté zkušenosti s programem IS ESF 2014+ a i další 

detailnější informace a pokyny k naplňování výzvy. 

 

Již máte podanou i první zprávu o realizaci – je zjednodušené vykazování skutečně 

jednodušší?  

Tak to úplně nevím, protože se jedná o administrativní činnost, která musí být 

zdokumentovaná jak v elektronické, tak i v papírové podobě. Vzhledem k tomu, že 

jsme velká škola, která si požádala o poměrně dost šablon, a to ještě bez šablon 

personálních, tak je té práce stále dost. 
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Je pro Vás přínosná metodická pomoc naší MAS? 

Jak jsem již zmiňovala výše, zcela určitě ano, a navíc je to pro nás zdarma, tudíž 

všechny finanční prostředky mohou zůstat ve škole. 

Považujete tento projekt za smysluplný a chystáte se zapojit do připravované výzvy na 

Šablony pro MŠ a ZŠ II?  

Zcela určitě ano, protože učitelé oceňují tyto Šablony jako velmi přínosné nejen pro 

jejich profesní rozvoj, ale i pro žáky. 

 

Dny nad Prahou  

26. – 28. 5. 2017 

I v tomto roce MAS Nad Prahou zorganizovala akci pro širokou veřejnost s názvem 

Dny nad Prahou. Tentokrát byly její součástí tři dny plné zajímavých aktivit zaměřených 

na různé skupiny obyvatelstva. Akce proběhla v termínu 26. – 28. května 2017 – 

v různé intenzitě na území MAS Nad Prahou. 

 

Den se školou 

Program na tento den připravily realizační týmy -  pod záštitou projektu MAP rozvoje 

vzdělávání. Dopoledne proběhly v areálu ZŠ a ZUŠ Líbeznice Hry bez hranic - víceboj 

školních týmů ve sportovně - poznávacích disciplínách a turnaj ve florbalu. Do klání se 

zapojily základní školy z ORP Neratovice, z ORP Kralupy nad Vltavou i ORP Brandýs 

nad Labem – Stará Boleslav, včetně třech ZŠ zřízených podle §16. Na žákovský 

program navázala konference pro ředitelé škol z celého regionu s názvem 

Budoucnost vzdělávání v regionu. 

 

Den s rodinou 

Druhý den se konaly akce v jednotlivých obcích území MAS Nad Prahou pod titulem 

Region plný zajímavostí. Obce a všichni aktéři z regionu Nad Prahou měli možnost 

představit své aktivity a zajímavosti široké veřejnosti přímo na svém území.  

Odpoledne pak pokračovalo již tradičním Setkáním sousedů nad Prahou – tentokrát 

v Měšicích u Prahy. Zde se prezentovaly školy, základní umělecké školy, spolky a 

sdružení z celého regionu MAS Nad Prahou formou hudebních a tanečních 

vystoupení, workshopů nebo ukázek činností. 

 

Den se sportem 

Poslední den byl věnovaný sportovcům – v Bašti se uskutečnilo Cyklistické mistrovství 

MAS Nad Prahou určené dětem, juniorům i dospělým sportovcům. 
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Cyklistické mistrovství XCO Beckov (květen) 

 
Cyklistické závody pro širokou veřejnost XCO Beckov se uskutečnily v neděli 28. 

května 2017 na trati na hranici katastrů obcí Klíčany a Bašť. Pořadatelé závodu ze 

Sokola Veltěž s podporou MAS Nad Prahou připravili již 4. Mistrovství regionu Nad 

Prahou v závodech na horských kolech. Cyklistickými mistry se tak mohli stát i 

amatérští cyklisté zařazení podle věku do celkem 23 kategorií.  

A protože heslem pořadatelů je poznávání a setkávání lidí z regionu Nad Prahou, 

předcházelo samotnému závodu několik tréninků pod vedením zkušených cyklistů 

z TJ Sokol Veltěž. Všichni si tak mohli vyzkoušet trať závodu a třeba se i něco přiučit 

od průvodců, kteří ochotně poradili jak bezpečněji a rychleji jezdit na kole, jak překonat 

nějakou překážku.  

V roce 2017 se závodu zúčastnilo na padesát cyklistů z obcí regionu MAS Nad Prahou 

od těch nejmenších na odrážedlech až po ty z kategorie nad 50 let.  

 

 
 

 

 

 

XCO Beckov (květen 2017) 
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Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

 
Místní akční skupiny jsou jedním z důležitých zprostředkovatelů finanční pomoci z EU 
do obcí, které se do MAS zapojily. Umožnit realizaci drobných projektů neziskovek, 
pomoci v rozjezdu sociálních podniků, přinést investice do lesů, napomáhat 
v budování a rekonstruování infrastrukturních staveb, financovat projekty podnikání 
nebo i trávení volného času, s tímto předsevzetím vzniklo i místní partnerství Nad 
Prahou.  
 
V srpnu 2017 obdržela MAS Nad Prahou akceptační dopisy z Řídících orgánů IROP, 
PRV a OP Z, kterými byla schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 
Prostřednictvím programových rámců IROP, PRV a OP Z bude na projekty v regionu 
v období 2018 – 2023 rozděleno 100 miliónů korun.  
 
Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu tvoří 
v částce určené pro přerozdělení mezi žadatele v MAS Nad Prahou nejvýznamnější 
část, celých 75 %. Představuje to 75 miliónů korun, které jsou rozděleny víceméně 
rovnoměrně mezi opatření na výstavbu a rekonstrukci cyklostezek a cyklotras, řešení 
nedostatečných kapacit mateřských a základních škol, investice do infrastruktury 
komunitních center a podporu sociálního podnikání. 
 
Na jednotlivá opatření Programového rámce IROP bylo alokováno: 
 

Opatření Alokace 

Na kole do zaměstnání, škol a za 
službami  

18 779 tis. Kč 

Formální i zájmové vzdělávání po celý 
život 

22 535 tis. Kč 

Místa pro setkávání a řešení krizí 18 779 tis. Kč 

Investice do sociální ekonomiky 15 023 tis. Kč 

 
Program rozvoje venkova získal alokaci ve výši 17,5 milionů pro podporu těchto 

oblastí:  

• Investice v lesích vedoucí ke zvyšování environmentální a společenské funkce 

lesa 

• Investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských 

produktů, a také investice přispívající k rozvoji místních trhů 

• Investice na založení a rozvoj nezemědělských činností 

• Investice do živočišné i rostlinné výroby přispívající ke zvýšení 

životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti zemědělské 

činnosti 

• Projekty spolupráce 
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Na jednotlivá opatření Programového rámce PRV bylo alokováno: 

Opatření Alokace 

Do lesa za aktivním odpočinkem  2 533 tis. Kč 

Podpora na trhu zemědělských 
produktů 

3 378 tis. Kč 

Podpora nezemědělských činností 5 066 tis. Kč 

Rozvoj zemědělského podnikání 5 911 tis. Kč 

Projekty spolupráce    806 tis. Kč 

 
 
Na projekty v operačním programu Zaměstnanost má MAS Nad Prahou alokovanou 
částku 14,7 miliónů pro tyto 3 oblasti: 
 
Podpora sociálních a komunitních služeb 
Cílem tohoto opatření je vytvořit optimální sítě sociálních služeb v regionu, které 
budou odpovídat skutečným potřebám obcí a měst. Podporovány budou aktivity 
místních samospráv v řešení problémů v sociální oblasti, dále terénní a ambulantní 
sociální služby, projekty zaměřené na vzdělávání a poradenství v oblasti sociálních 
služeb, projekty komunitní sociální práce i aktivity samotných komunitních center jako 
prostředků začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.  
 
Podpora sociálního podnikání 
V rámci tohoto opatření budou podporovány projekty, které vytvářejí podmínky pro 
vznik a rozvoj integračních nebo enviromentálních sociálních podniků, které zvyšují 
informovanost o sociálním podnikání nebo jsou zaměřené na provoz či marketing 
sociálního podniku. Dále budou podpořeny aktivity, které se zabývají zajištěním péče 
o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků. 
 
Prostor pro rodinu, zájmy i práci 
Cílem v této oblasti je podporovat takové aktivity, které by pomáhaly osobám pečujícím 
o děti a závislé osoby, aby neztratily pracovní odbornost a zároveň se mohly věnovat 
rodině a svým zájmům.  
Podporovány budou projekty zaměřené na zajištění péče o děti v době mimo školní 

vyučování, na vznik a činnost dětských skupin, na zabezpečování společné 

dopravy dětí do/ze školy nebo doprovodu na kroužky a zájmové aktivity. Podpořeny 

budou i projekty zabývající se vzděláváním pečovatelů a organizováním příměstských 

táborů pro děti v čase prázdnin.  

Opatření Alokace 

Sociální a komunitní služby na dosah 6 996 tis. Kč 

Podpora sociální ekonomiky 3 756 tis. Kč 

Prostor pro rodinu, zájmy i práci 2 851 tis. Kč 
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Projekt Komunitní plánování sociálních služeb v MAS Nad Prahou 

(leden – červen) 

 

Již začátkem roku 2017 MAS Nad Prahou reagovala na výzvu MPSV a podala Žádost 

o podporu projektu Komunitní plánování sociálních služeb v MAS Nad Prahou (dále 

jen KPSS). Učinila tak na základě požadavku zformulovaného Shromážděním starostů 

MAS Nad Prahou (zabývat se problematikou mapování a plánování sociálních služeb 

na našem území) a po jednáních s vedením města Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav a Neratovice. 

Cílem projektu KPSS je zavedení a realizace procesu plánování dostupnosti sociálních 

služeb v celém regionu "Nad Prahou", do kterého jsme kvůli celistvosti území zahrnuli 

celé území SO ORP Neratovice (12 obcí) a 25 obcí ORP Brandýs nad Labem - Stará 

Boleslav, konkrétně: Bašť, Bořanovice, Brázdim, Hovorčovice, Husinec, Klecany, 

Klíčany, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Mratín, Nová Ves, Odolena Voda, Panenské 

Břežany, Předboj, Přezletice, Sedlec, Sluhy, Veleň, Veliká Ves, Vodochody, Zdiby, 

Zlončice, Zlonín, Větrušice (i když nejsou členem MAS) a obce ORP Neratovice: 

Čakovičky, Chlumín, Kojetice, Kostelec nad Labem, Libiš, Nedomice, Neratovice, 

Obříství, Ovčáry, Tišice, Všetaty a Zálezlice. 

Prostřednictvím metody komunitního plánování budeme vyhodnocovat a aktualizovat 

již doznívající Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Neratovice (dále 

SPRSS), který byl zpracován na období 2013 – 2017 a zpracovávat podobné plány 

pro obce v okolí Líbeznic a Odoleny Vody. 

Samotný projekt pomůže obcím se v dané problematice lépe zorientovat - identifikovat 

problémy v území, zmapovat dostupnost a kvalitu sociálních služeb dle platného 

zákona o sociálních službách, vytvořit a zajistit optimální sítě směřující ke zlepšení 

kvality života občanů a k prevenci sociálního vyloučení. Projekt také umožní zvýšení 

komplexní informovanosti odpovídající potřebám cílových skupin, zapojení veřejnosti 

do dění v regionu a zejména vznik strategie, tj. efektivního nástroje pro podporu 

dostupných soc. služeb na místní úrovni. Dále předpokládáme, že existence SPRSS 

v ORP Neratovice, územní blízkost a zkušenosti s metodou komunitního plánování 

mohou urychlit a kvalitativně posunout celý proces ve zmiňovaném území.  

Jsme přesvědčeni, že zpracování tohoto projektu a hlubší seznámení se s 

oblastí sociálních služeb v tomto území je také velice důležité pro samotnou 

MAS Nad Prahou - jako pro budoucí vyhlašovatelku projektů v této oblasti.  
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4 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, vedoucí zaměstnanec pro SCLLD 

Ing. Iva Cucová, MBA 

tel.: +420 774 994 500 

info@nadprahou.eu 

Programový rámec OP Z, GDPR 
Ing. Andrea Fuchsová, DiS 
tel.: +420 728 276 335 
opz@nadprahou.eu 
gdpr@nadprahou.eu 
 

Program rozvoje venkova 
Ing. Marcela Drašnarová   
tel.: +420 777 647 562 
prv@nadprahou.eu 
 

Komunitní plánování sociálních služeb 
Ing. Ilona Chrtová 
tel.: +420 774 248 012 
kpss@nadprahou.eu 
Mgr. Kateřina Tylšarová 
tel.: + 420 731 534 365 
kpss@nadprahou.eu 
 

Animace škol 
Bc. Iva Sieberová 
tel.: +420 608 847 675 
sablony@nadprahou.eu 

 

Vydala MAS Nad Prahou o.p.s., zpracováno v březnu 2018. 
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