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TISKOVÁ ZPRÁVA 

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO 

VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I. 

 

V červnu 2016 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci operačního 

programu „Vývoj, výzkum a vzdělávání“ výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jejím cílem je podpořit mateřské a základní školy formou 

projektů zjednodušeného vykazování, konkrétně se výzva zaměřila na : 

• extrakurikulární aktivity – jako jsou čtenářské kluby, kluby zábavné logiky  

a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, 

• usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, 

• spolupráce s rodiči dětí a žáků, 

• personální posílení (školní asistent, školní psycholog, sociální pedagog, speciální 

pedagog, chůva), 

• podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů (formou dalšího vzdělávání, 

vzájemného setkávání, sdílení zkušeností). 

 

Na území Místní akční skupiny Lanškrounsko funguje 19 mateřských a základních škol. Zástupci 

všech škol byli pracovníky MAS osloveni s nabídkou pomoci (metodické a konzultační)  

při přípravě projektu a vypracování žádosti do této výzvy. Zároveň Místní akční skupina 

zorganizovala několik seminářů zaměřených na problematiku Šablon. O pomoc ze strany MAS 

projevilo zájem 10 školek a škol.  

Nejčastěji měly školy a školky zájem o personální podporu (chůva pro MŠ, školní asistent  

pro MŠ i ZŠ), další vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti  

a cizích jazyků, o čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a o odborně zaměřená 

tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí a žáků (pro MŠ i ZŠ). 
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Podávání žádostí bylo ukončeno k 30. 6. 2017. Některé školy už „Šablony“ realizují, další mají 

vydané právní akty a realizovat začnou od září 2017. 

Veškerá podpora a pomoc v průběhu celého období realizace je ze strany pracovníků MAS 

poskytována bezplatně. Celkem se školám a školkám, které se obrátily na MAS Lanškrounsko, 

podařilo na své projekty získat téměř 6 milionů korun. 
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Stav podaných žádostí k 1. 8. 2017

Projekt ve fyzické realizaci

Projekt s právním aktem o
poskytnutí/převodu podpory

Žádost o podporu splnila podmínky pro
vydání právního aktu o poskytnutí/převodu
podpory

Žádost o podporu doporučena k financování
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