
Projekt národní spolupráce



PPPPůůůůsobnost obou MASsobnost obou MASsobnost obou MASsobnost obou MAS



PPPPůůůůsobnost obou MASsobnost obou MASsobnost obou MASsobnost obou MAS



� SilnSilnSilnSilnéééé historickhistorickhistorickhistorickéééé vazby vazby vazby vazby úúúúzemzemzemzemíííí obou MAS obou MAS obou MAS obou MAS - mají společnou hospodářskou tradici.

� I přesto, že území spolu sousedí, provprovprovprováááázanost zanost zanost zanost úúúúzemzemzemzemíííí je nje nje nje níííízkzkzkzkáááá ppppřřřředevedevedevedevšíšíšíším z dm z dm z dm z důůůůvodu vodu vodu vodu 
administrativnadministrativnadministrativnadministrativněěěě----sprsprsprspráááávnvnvnvníííího ho ho ho ččččlenlenlenleněěěěnnnníííí (např. z pohledu dopravní obslužnosti).

� Území MAS Vyhlídky tvoří z větší části CHKO – velký potencivelký potencivelký potencivelký potenciáááál z pohledu l z pohledu l z pohledu l z pohledu 
cestovncestovncestovncestovníííího ruchu.ho ruchu.ho ruchu.ho ruchu.

� Na území MAS Podřipsko je z pohledu cestovního ruchu zajímavý  Říp – mimo něj 
má Podřipsko oproti Vyhlídkám menmenmenmenšíšíšíší potencipotencipotencipotenciáááál z pohledu cestovnl z pohledu cestovnl z pohledu cestovnl z pohledu cestovníííího ruchuho ruchuho ruchuho ruchu.

� Na území MAS Vyhlídky nepůsobí žžžžáááádný subjekt vdný subjekt vdný subjekt vdný subjekt věěěěnujnujnujnujííííccccíííí se vylose vylose vylose vyložžžženeneneněěěě destinadestinadestinadestinaččččnnnníííímu mu mu mu 
managementu.managementu.managementu.managementu.

� Na území MAS Podřipsko jsou zzzzáááámmmměěěěry klry klry klry klííííččččových aktových aktových aktových aktéééérrrrůůůů v oblasti cestovnv oblasti cestovnv oblasti cestovnv oblasti cestovníííího ruchu ho ruchu ho ruchu ho ruchu 
koordinovkoordinovkoordinovkoordinováááány  Destinany  Destinany  Destinany  Destinaččččnnnníííí agenturou agenturou agenturou agenturou ČČČČeskeskeskeskéééé ststststřřřředohoedohoedohoedohořřřříííí.

� Části území obou MAS, pro, pro, pro, proššššly odsunem Nly odsunem Nly odsunem Nly odsunem Něěěěmcmcmcmcůůůů a na na na náááásledným dossledným dossledným dossledným dosíííídlendlendlendleníííím obyvateli m obyvateli m obyvateli m obyvateli 
bez vztahu k regionbez vztahu k regionbez vztahu k regionbez vztahu k regionůůůůmmmm.



� Hlavním cílem projektu je rozrozrozrozšíšíšíšířřřřeneneneníííím turistickm turistickm turistickm turistickéééé nabnabnabnabíííídky nadky nadky nadky naššššich regionich regionich regionich regionůůůů o origino origino origino origináááálnlnlnlníííí
neotneotneotneotřřřřeleleleléééé prvky, kterprvky, kterprvky, kterprvky, kteréééé k nk nk nk náááám pm pm pm přřřřililililáááákajkajkajkajíííí turistyturistyturistyturisty.

� S hlavním cílem jsou spojeny následující cíle projektu: 

• propojenpropojenpropojenpropojeníííí úúúúzemzemzemzemíííí obou MASobou MASobou MASobou MAS, která jsou jinak administrativně dělená;

• informovinformovinformovinformováááánnnníííí turistturistturistturistůůůů o zajo zajo zajo zajíííímavostech mavostech mavostech mavostech našich regionů;

• zapojenzapojenzapojenzapojeníííí šššširiririršíšíšíší veveveveřřřřejnostiejnostiejnostiejnosti (žáků a učitelů škol do přípravy a realizace 
projektu).

• budovbudovbudovbudováááánnnníííí vztahu studentvztahu studentvztahu studentvztahu studentůůůů k nak nak nak naššššim regionim regionim regionim regionůůůůmmmm, upevňování lokální identity a 
uplatňování principů metody LEADER.

• zajizajizajizajiššššttttěěěěnnnníííí odpovodpovodpovodpovíííídajdajdajdajííííccccíííí propagace  projektu propagace  projektu propagace  projektu propagace  projektu moderními prostředky.



� TuristTuristTuristTuristéééé

• Pěší turisté, cykloturisté, turisté využívající cyklobus, Podřipský či 
Středohorský motoráček 
(jednotlivci, rodiny s dětmi, rodiny s nízkými příjmy aj.)

� MMMMíííístnstnstnstníííí

• žáci místních škol, místní obyvatelé, místní podnikatelé v 
cestovním ruchu,  zástupci místní samosprávy.



� GamifikovanGamifikovanGamifikovanGamifikovanáááá naunaunaunauččččnnnnáááá stezka povede pstezka povede pstezka povede pstezka povede přřřřes nes nes nes náááásledujsledujsledujsledujííííccccíííí obce a mobce a mobce a mobce a měěěěstastastasta

• Roudnice nad Labem - Krabčice - Říp - Ctiněves - Černouček -
Jeviněves - Spomyšl - Vraňany - Lužec nad Vltavou - Zelčín - Mělník 
- Kokořín (cca 50 km).

� VyznaVyznaVyznaVyznaččččeneneneníííí ststststáááávajvajvajvajííííccccíííích tras propojujch tras propojujch tras propojujch tras propojujííííccccíííích ch ch ch úúúúzemzemzemzemíííí obou MAS obou MAS obou MAS obou MAS 

• synergie s projektem Polabskými stezkami za vínem a poznáním –
přesné trasování navrhne zpracovatel studie, která je předmětem 
předchozího projektu.

• návaznost na projekt Z Kokořínska do Podralska – propojení
regionů dělených hranicemi tří krajů

� Vytvoření ssssííííttttěěěě 160 m160 m160 m160 mííííst informujst informujst informujst informujííííccccíííích turisty o zajch turisty o zajch turisty o zajch turisty o zajíííímavostech namavostech namavostech namavostech naššššich ich ich ich 
regionregionregionregionůůůů prostprostprostprostřřřřednictvednictvednictvednictvíííím QR km QR km QR km QR kóóóóddddůůůů

• Zapojení 12 škol do tvorby encyklopedických hesel na Wikipedii



� zavedení efektivní metody výuky se 
zamzamzamzaměřěřěřěřeneneneníííím na praxim na praxim na praxim na praxi

� tablety umožní žákům využití nových 
komunikakomunikakomunikakomunikaččččnnnníííích a informach a informach a informach a informaččččnnnníííích technologich technologich technologich technologiíííí

� využití v rámci projektu zajistí uplatnuplatnuplatnuplatněěěěnnnníííí
mezipmezipmezipmezipřřřředmedmedmedměěěětových vztahtových vztahtových vztahtových vztahůůůů - IKT spolu s 
historií, přírodovědou

� tvorba výstupů projektu povede žáky k týmovk týmovk týmovk týmovéééé prprprpráááácicicici

� uplatněním tabletů bude podpořen nový studijnnový studijnnový studijnnový studijníííí postuppostuppostuppostup

� poznatky nejsou předkládány v hotovv hotovv hotovv hotovéééé podobpodobpodobpodoběěěě, ale , ale , ale , ale žžžžááááci k nim musci k nim musci k nim musci k nim musíííí
dospdospdospdospěěěětttt



� nácviku metod umožňujících ppppřřřříííímou mou mou mou 
zkuzkuzkuzkuššššenostenostenostenost

� propojenpropojenpropojenpropojeníííí informacinformacinformacinformacíííí se skutese skutese skutese skuteččččným ným ným ným 
žžžživotemivotemivotemivotem

� vlastnvlastnvlastnvlastníííí iniciativy, iniciativy, iniciativy, iniciativy, úúúúsudku a tvosudku a tvosudku a tvosudku a tvořřřřivostiivostiivostiivosti

� prezentace vlastnprezentace vlastnprezentace vlastnprezentace vlastníííích výsledkch výsledkch výsledkch výsledkůůůů

� osobnosobnosobnosobníííí úúúúččččasti na organizaci vzdasti na organizaci vzdasti na organizaci vzdasti na organizaci vzděěěělllláááávvvváááánnnníííí

� prprprprááááce v motivujce v motivujce v motivujce v motivujííííccccíííím prostm prostm prostm prostřřřřededededíííí

� podpory zvpodpory zvpodpory zvpodpory zvíííídavostidavostidavostidavosti

� jen 50 % jen 50 % jen 50 % jen 50 % žáků má v současnosti 
možnost vlastnit tablet

� pořízením tabletů umožníme 
výuku bez situacvýuku bez situacvýuku bez situacvýuku bez situacíííí nerovnosti nerovnosti nerovnosti nerovnosti 

� lze realizovat hodnocenhodnocenhodnocenhodnoceníííí zpzpzpzpěěěětnou tnou tnou tnou 
vazbouvazbouvazbouvazbou

� výsledky své práce mohou mohou mohou mohou žžžžááááci ci ci ci 
vidvidvidviděěěět na internetut na internetut na internetut na internetu



Co novCo novCo novCo novéééého zajistho zajistho zajistho zajistíííí
prprprprááááce s tabletyce s tabletyce s tabletyce s tablety

� využití forem práce k zzzzíííískskskskáááávvvváááánnnníííí vlastnvlastnvlastnvlastníííích zkuch zkuch zkuch zkuššššenostenostenostenostíííí

� vlastnvlastnvlastnvlastníííí realizaci a prezentaci realizaci a prezentaci realizaci a prezentaci realizaci a prezentaci žžžžáááákkkkůůůů - tvorba hesel pro 
Wikipedii a QR kódy

� uplatnuplatnuplatnuplatněěěěnnnníííí diferencovandiferencovandiferencovandiferencovanéééé výuky výuky výuky výuky - aktuálnost a 
pružnost učebních plánů

� propojenpropojenpropojenpropojeníííí teoretických znalostteoretických znalostteoretických znalostteoretických znalostíííí s praxs praxs praxs praxíííí

� ovovovověřěřěřěřeneneneníííí a kontrolu výstupa kontrolu výstupa kontrolu výstupa kontrolu výstupůůůů projektu po celou dobu 
realizace i udržitelnosti projektu

� možnost práce tzv. „INDOORINDOORINDOORINDOOR““““ i i i i „„„„OUTDOOROUTDOOROUTDOOROUTDOOR“



VzorovVzorovVzorovVzorováááá hodina prhodina prhodina prhodina prááááce ce ce ce 
s tabletys tabletys tabletys tablety

Ve Ve Ve Ve šššškole  kole  kole  kole  
� pokyny k práci na interaktivní

tabuli s pomocí projektoru

� samostatná práce s programem

• vyhledávání informací

• zpracování informací

� asistence pedagoga a jeho 
kontrola výsledků práce žáků

� prezentace výstupů z tabletu 
projektorem celé třídě

� hodnocení

V exteriV exteriV exteriV exteriéééérurururu
� dojezd na výchozí místo

� vyhledání QR kódů ve skupinách

� práce s tabletem a získání informací

� diskuze nad danou tématikou -
propojení učiva z různých předmětů

� práce s dalšími vyhledávači-
doplnění informací

� zamyšlení nad případnou aktualizací
hesel





� Obnova aleje Svatopluka Obnova aleje Svatopluka Obnova aleje Svatopluka Obnova aleje Svatopluka ČČČČechaechaechaecha

• Součástí projektu je proto stržení travního porostu, nerovností a 
naplavenin, odstranění náletových rostlin stromů, keřů a veškeré
bující nežádoucí zeleně, která postupem času uzavírá prostupnost 
cesty a následná výsadba nových stromů. 

• Při výsadbě stromů přislíbil pomoc přírodovědný kroužek 
krabčické základní školy pod vedením Mgr. Jiřího Křička.

� OdpovOdpovOdpovOdpovíííídajdajdajdajííííccccíííí propagace  projektupropagace  projektupropagace  projektupropagace  projektu

• Vytvoření komplexního informačního turistického portálu.

• Základní SEO optimalizace k portálu a jednotlivým rubrikám a 
následně obsahu.

• Umístění tematických PR článků a PR informačních textů na 
tematické portály.

• PPC na Google.cz a Seznam.cz.

• E-mailing - základní databáze kontaktů - přes tematické servery.



KKKKóóóód 999d 999d 999d 999

� PoskytnutPoskytnutPoskytnutPoskytnutíííí rezervarezervarezervarezervaččččnnnníííího a informaho a informaho a informaho a informaččččnnnníííího systho systho systho systéééému Destinamu Destinamu Destinamu Destinaččččnnnníííí agenturou agenturou agenturou agenturou 
ČČČČeskeskeskeskéééé ststststřřřředohoedohoedohoedohořřřříííí
– 250 000 Kč.
– Nové technické řešení (jádro) webu DA ČS bude poskytnuto MAS 

Podřipsko a Vyhlídky z důvodu jejich aktivního podílu na rozvoji 
zejména regionálního cestovního ruchu s přesahem hranic kraje (řada 
turistických oblastí v rámci destinace je i v okolních krajích, viz právě
Podřipsko a Kokořínsko, jak je popsáno ve Strategii rozvoje cestovního 
ruchu Ústeckého kraje na roky 2010-2015

� Tvorba tematický PR Tvorba tematický PR Tvorba tematický PR Tvorba tematický PR ččččlllláááánknknknkůůůů

– 10 000 Kč.



KKKKóóóód 999d 999d 999d 999

� OutdoorovOutdoorovOutdoorovOutdoorováááá marketingovmarketingovmarketingovmarketingováááá kampakampakampakampaňňňň DestinaDestinaDestinaDestinaččččnnnníííí agentury agentury agentury agentury ČČČČeskeskeskeskéééé ststststřřřředohoedohoedohoedohořřřříííí
– 100 000 Kč.
– Destinační agentura České středohoří jako partner tohoto projektu jej 

zahrne do outdoorové kampaně projektu Brána do Čech, který bude 
prezentován v Praze a po celém Ústeckém kraji (citilighty, rámečky ve 
vlacích a metru, vybrané billboardy).

� ŠŠŠŠkolenkolenkolenkoleníííí jak pracovat s Wikipedijak pracovat s Wikipedijak pracovat s Wikipedijak pracovat s Wikipediíííí
– Dne 15. 1. 2014 proběhne na Podřipské škole školení týkající se práce 

s Wikipedií. Účastníci budou seznámeni s pěti pilíři Wikipedie.



HlavnHlavnHlavnHlavníííí partnepartnepartnepartneřřřřiiii

� DestinaDestinaDestinaDestinaččččnnnníííí agentura agentura agentura agentura ČČČČeskeskeskeskéééé ststststřřřředohoedohoedohoedohořřřříííí, o.p.s. , o.p.s. , o.p.s. , o.p.s. 
– poskytnutí jádra vlastních webových stránek
– provoz webu projektu v době udržitelnosti 
– outdoorová propagace projektu
– zahrnutí do projektu „Brána do Čech“
– spolupráce při definování cílů projektu

� PodPodPodPodřřřřipskipskipskipskéééé muzeum muzeum muzeum muzeum 
– posouzení textů z pohledu podmínek Wikipedie
– oprava a doplnění textů
– spolupráce při definování cílů projektu

� RegionRegionRegionRegionáááálnlnlnlníííí muzeum Mmuzeum Mmuzeum Mmuzeum Měěěělnlnlnlnííííkkkk
– posouzení textů z pohledu podmínek Wikipedie
– oprava a doplnění textů
– spolupráce při definování cílů projektu



PartnePartnePartnePartneřřřři i i i ---- šššškolykolykolykoly

� SoukromSoukromSoukromSoukromáááá podpodpodpodřřřřipskipskipskipskáááá ststststřřřřednednednedníííí odbornodbornodbornodbornáááá šššškola, o.p.s. kola, o.p.s. kola, o.p.s. kola, o.p.s. 
– tvorba textů hesel 
– poskytnutí prostor k semináři „Práce s Wikipedií“
– spolupráce při definování cílů projektu

� GymnGymnGymnGymnáááázium Roudnice nad Labemzium Roudnice nad Labemzium Roudnice nad Labemzium Roudnice nad Labem
– tvorba textů hesel
– spolupráce při definování cílů projektu

� ZZZZáááákladnkladnkladnkladníííí šššškolykolykolykoly
– ZŠ Horní Beřkovice
– ZŠ Straškov – Vodochody
– ZŠ Krabčice
– ZŠ Školní Roudnice nad Labem
– ZŠ Nedomice

– ZŠ Seifertova Mělník
– ZŠ Nebužely
– ZŠ Dolní Beřkovice
– ZŠ Mšeno
– ZŠ Řepín



PartnePartnePartnePartneřřřři podnikateli podnikateli podnikateli podnikateléééé

� Pension a hostinec U bPension a hostinec U bPension a hostinec U bPension a hostinec U bááááby by by by ŠŠŠŠubrovýubrovýubrovýubrový
– spolupráce při definování cílů projektu

� ZOOPARK ZelZOOPARK ZelZOOPARK ZelZOOPARK Zelččččíííínnnn
– spolupráce při definování cílů projektu

� SdruSdruSdruSdružžžženeneneníííí obcobcobcobcíííí KokoKokoKokoKokořřřříííínskanskanskanska
– spolupráce při definování cílů projektu

� Hotel KokoHotel KokoHotel KokoHotel Kokořřřříííínnnn
– spolupráce při definování cílů projektu



DDDDěěěěkujeme za pozornostkujeme za pozornostkujeme za pozornostkujeme za pozornost


