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MAS Pošumaví, z.s. 

 Základní údaje. 

 

 Místní akční skupina Pošumaví z.s.  

 má 58 členů 

 působí na území 99 obcí 

 jejichž celková rozloha s místními 

částmi činí 1 494 km²  

 žije zde 84 462 obyvatel 

 Pro region je charakteristický 

velký počet menších sídel 





 

Školství: 
  MŠ 5+5+5   

 ZŠ 4+3+7, ZŠ a MŠ 8+2+17 

 Střední školy a VOŠ -6 SŠ a dvě gymnázia, VOŠ ekonomického směru 

 Vysokoškolské studium 

 Další vzdělávání 

 U3V (virtuální) 

 Spolupráce s vysokými školami a využití výsledků jejich či společných projektů a aktivit v 
území 

 Komunitní školy - nově vznikající systém celoživotního vzdělávání založený na zájmu občanů a 
samospráv podporovat vzdělávací aktivity přímo v jednotlivých sídlech na bázi dobrovolnosti.  

 Na území Místní akční skupiny Pošumaví byl podpořen díky projektu Evropského sociálního fondu, 
jehož nositelem bylo město Švihov. 

 Infrastruktura - V oblasti infrastruktury většina škol zamýšlí rozvíjet především zajištění školy 
novými didaktickými pomůckami, specializovaným vybavením učeben, informačními a 
komunikačními technologiemi, školy plánují i řadu stavebních úprav a rekonstrukcí  či obnovu 
technického zázemí, rekonstrukce tělocvičen 

 Velký důraz (zejména u MŠ) je kladen na vytváření a obnovu venkovního podnětného prostředí. 

 



Škola nikdy nekončí – a je to vlastně 

všechno škola?  

 Inkluzivní vzdělávání 

 Rozvoj čtenářské gramotnosti 

 Rozvoj matematické gramotnosti 

 Rozvoj jazykové gramotnosti 

 „Gramotnosti všech druhů“ 

 Polytechnické vzdělávání 

 Sociální a občanské dovednosti 

 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 



Významný partner v rozvoji vzdělávacích 

aktivit v území MAS Pošumaví – člen MAS 
 

 



Úhlava, o.p.s. ve zkratce 

 
   zakladatelé - 4 právnické a 12 fyzických osob  

   vznik společnosti v roce 2001 

 činnost navazuje na aktivity Úhlavy - spolku akademiků pro Pošumaví, který 

zde působil od 19. století 

 dnešní činnost - vzdělávací a osvětová činnost, pořádání besed a seminářů, 

regionální rozvoj, dotační poradenství 

 hlavní partneři společnosti 

 Česká zemědělská univerzita v Praze, především Provozně ekonomická fakulta 

(konzultační středisko, virtuální univerzita třetího věku) 

 další partneři společnosti 

 MAS Pošumaví (soutěž Regionální potravina,…) 

 SŠZP Klatovy 

 Západočeská univerzita v Plzni (univerzita třetího věku) 

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Cham (projekty v oblasti 

zemědělství…) 

 



Vysoká škola na venkově 

 Česká zemědělská univerzita v Praze 

 především Provozně ekonomická fakulta - konzultační středisko, studijní obor 

Veřejná správa a regionální rozvoj, kombinované studium v bakalářském i 

magisterském oboru, od 2003/2004  

 Virtuální univerzita třetího věku 

 probíhá na 14 místech v území MAS, část vzdělávacích modulů nabízí i ZČU Plzeň 

 Mezinárodní letní škola PEF ČZU  

 určena studentům a pedagogům nejen z Evropy, ale i z celého světa – výměna 

zkušeností akademické sféry, studentů, místních samospráv a podnikatelů  

 V roce 2014 byla podepsána deklarace o spolupráci mezi Provozně 

ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity a Místní akční skupinou 

Pošumaví. 



 Univerzita, VU3V, Letní škola 
 



Nabídka výukových programů pro školy 

i veřejnost 

10 

 stálá nabídka 

 programy na míru 

 spolupráce s odborníky  

 spolupráce s partnerskými organizacemi 

 



Výukový program Voda v krajině - exkurze 

a metodický den pro učitele ZŠ 



Podaří se?  

Vize  MAP SO ORP Klatovy: 

 

Školy i volný čas s erudovanými učiteli, se spoluprací rodiny a dostupnými 

vzdělávacími příležitostmi pro každé dítě a žáka vedoucími  k jeho úspěchu, 

radostnému poznávání, osvojování a rozvoji dovedností pro 21. století – 

v moderním a podnětném prostředí bez překážek pro každodenní společnou práci 

všech zúčastněných   a bez „bariér“ v partnerství, přístupech a myšlení všech, 

pro které je mladá generace na Klatovsku důležitá.  

 



Děkuji za pozornost a zvu Vás k návštěvě 

Pošumaví 
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