PENÍZE PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
MAS Rozkvět, z.s. v rámci realizace SCLLD (zkratka pro „strategii komunitně vedeného místního rozvoje“)
poskytuje službu „animace škol“ – díky tomu se podařilo pro naše mateřské a základní školy získat od
loňského srpna již téměř 10 milionů korun na mzdy či nové pomůcky….
Jak šablony pomáhají? O co vůbec jde?
O evropské peníze ..…. Peníze z této dotace podporují osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím
dalšího vzdělávání, vzájemné setkávání, sdílení zkušeností pedagogů a odborně zaměřená setkávání s rodiči.
V neposlední řadě pomáhají financovat další personální podpory do našich základních i mateřských škol.
A kde už šablony pomáhají? Co již bylo reálně ze „šablon“ zaplaceno?
14 osob během dvou let personálně posílí naše školy a tím usnadní nejen snazší přechod dětí z mateřské
školy, ale také pomohou se zařazením žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).
352 hodin budou moci Vaše děti trávit na mimoškolních aktivitách - v nabídce je čtenářský klub (podporující
čtenářskou gramotnost), kluby zábavné logiky a deskových her (díky této šabloně některé školy pořídí
robotické hračky a podpoří polytechnické vzdělání svých dětí)
1056 hodin navíc budou pedagogové věnovat doučování nebo přípravě na vyučování žáků ohrožený školním
neúspěchem a budou za to placeni z projektu „šablon“.
2112 hodin stráví naši pedagogové na odborně vzdělávacích aktivitách podporující jejich osobnostní rozvoj,
také tyto kurzy jsou ze 100% hrazeny ze „šablon“.
Šablony už na mnoha místech našeho území MAS Rozkvět pomáhají, proto se obracíme na ty školy, které
této příležitosti zatím nevyužily - nebojte se a přidejte se k nim.
Výzva na předkládání žádostí je vyhlášená do 30. června 2017, je tedy nejvyšší čas se zahájením přípravy a
výběru „šablon na míru“ přímo dle potřeb Vaší školy. A zaměstnanci MAS jsou připraveni školám z regionu
MAS Rozkvět, z.s. BEZPLATNĚ pomoci s administrací šablon - zejména výběrem vhodných typů šablon,
zpracováním žádosti o dotaci a následnou administrativou realizace.
Můžete se obrátit na kancelář MAS, konkrétně pí. Miladu Vopálkovou (tel.: 774 438 779, email:
vopalkova@masrozkvet.cz). V případě zájmu zajistíme i menší skupinová školení a výměnu zkušeností mezi
realizátory.
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