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O činnosti místní akční skupiny

Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,
zdravíme Vás a přinášíme Vám novinky z naší činnosti.

V průběhu celého roku 2016 proběhlo několik setkání se sousedními MAS v ČR, MAS
z Rakouska a s mikroregiony, kde se jednalo o možné spolupráci. Dále probíhala různá
školení a semináře, kterých se pracovnice MAS pravidelně účastnily.
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Šablony pro MŠ a ZŠ
Místní akční skupina Jemnicko (dále jen „MAS“) pomáhá konzultovat žádosti o
podporu k Šablonám, tzv. Animace škol a školských zařízení pro OP VVV.
Co jsou to Šablony?
Cílem je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného
vykazování.
Šablony podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností
pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností
personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga,
sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole.
Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do
základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.
Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího
proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a
deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).
Jaká je výše podpory pro příjemce?
Minimální rozsah projektu: 200 000 Kč
Maximální výše finanční podpory na školu: 200 000 Kč + (počet dětí / žáků školy x
2 200 Kč); zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč
Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %
Náplní pracovníků MAS jsou v této oblasti tyto činnosti:
- metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon
- školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ
- konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek,
povinné publicitě
- metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnost projektu,
zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů
- metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti
projektu
- metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při
přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu
Seminář k animaci škol a školských zařízení
Kancelář MAS uspořádala dne 12.9.2016 seminář pro MŠ a ZŠ na téma Šablony.
Školení se uskutečnilo na Městském úřadě v Jemnici. Pozvané byly všechny MŠ a ZŠ
na území MAS Jemnicko.
Semináře se zúčastnilo 10 zástupců ze škol na území MAS Jemnicko. Došlo
k představení přehledu možných aktivit v jednotlivých šablonách. Dále probíhala
hromadná konzultace, kde bylo vzneseno několik dotazů.
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Exkurze VU3V - výlet studentů do Dalešic a Dukovan
Po ukončení zimního semestru jsme uspořádali výlet do Dalešic a Dukovan.
V Dalešicích jsme navštívili Pivovarskou restauraci, kde jsme si pochutnávali na místních
specialitách. Prohlédli jsme si nádvoří pivovaru, kde se natáčely Postřižiny. Dále jsme si
udělali procházku po Dalešické přehradě.
V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do Dukovan, kde jsme měli domluvenou
prohlídku Jaderné elektrárny Dukovany. Prostory elektrárny jsou rozsáhlé, proto jsme byli
rozděleni do dvou skupin. Nejprve jsme zhlédli krátký film, který nám měl nastínit situaci
v elektrárně. Poté jsme se vydali na prohlídku provozu některých prostor elektrárny.
Nakonec nás čekala přednáška v jednotlivých blocích, kde byla elektrárna a její části
v miniaturním provedení.
Všichni si z návštěvy jak pivovarské restaurace, tak prohlídky elektrárny odnesli spoustu
skvělých zážitků.

1. Skupina studentů VU3V
a blízkých přátel

2. Skupina studentů VU3V
a blízkých přátel
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Dalešický pivovar
Přání do nového roku
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních, pohodu a klid se svými nejbližšími a
do nového roku hodně zdraví a štěstí.
Těšíme se na spolupráci s Vámi v novém roce 2017.
Sekretariát MAS Jemnicko
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