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Dle přehledu podaných žádostí na Šablony pro MŠ a ZŠ I k 30.6.2017 podalo žádost z celkového
počtu 5083 škol na území všech MAS celkem 3493 škol, tj. 68,71 % škol na území MAS podalo
žádost na šablony. Následující graf uvádí počty MAS rozdělené dle poměru počtu škol s podanými
žádostmi vůči celkovému počtu škol (poměr škol na jejich území, které podaly žádost na šablony,
dosahuje do 50 %, 50-80% a více jak 80 %).

Poměr počtu škol s podanými žádostmi/celkovému počtu
škol
22
44
Do 50 % včetně
50 - 80 % včetně
Nad 80 %

113

Celkový objem finančních prostředků v předložených žádostech o podporu na území MAS činí
2 298,9 milionů Kč. Zatím byly podpořeny žádosti o podporu ve výši 1 442,3 milionů Kč.

Přehled finačních prostředků podaných žádostí o podporu
(mil. Kč)
225,13 mil. Kč;
10%

631,39 mil. Kč;
27%
1 442,33 mil. Kč;
63%

Finanční objem žádostí o podporu s ukončenou administrací

Finanční objem žádostí o podporu v procesu hodnocení
Finanční objem podpořených žádostí o podporu
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Přehled s nejčastěji vybíranými aktivitami v MŠ a ZŠ znázorňují následující dvě tabulky. Kromě
počtu škol, které aktivitu volily, jsou v tabulkách také uvedeny počty, kolikrát byly celkem
jednotlivé aktivity vybrány.
Aktivita

Název aktivity pro MŠ

I/1.1

Školní asistent – personální podpora MŠ

I/3.3
I/2.6
I/2.3a

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce
s rodiči dětí v MŠ
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v
rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost

Počet škol

Počet aktivit

1789

30849

1764

3520

1652

6242

1620

5244

Počet škol

Počet aktivit

Aktivita

Název aktivity pro ZŠ

II/3.3

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2181

30893

II/3.2

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

1896

7765

II/3.1

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

1748

7978

II/1.1

Školní asistent - personální podpora ZŠ

1308

28345

Zpracoval: Ing. Jan Libosvár

