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Věc: Nabídka bezplatného poradenství při zpracování žádostí tzv. šablon pro MŠ a ZŠ z území MAS 
Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
 
Vážení kolegové,  

srdečně vás zdravím a přeji vám hodně síly a energie na začátku nového dotačního období. Prosím, 

neberte to jako provokaci . Česká republika ve spolupráci s Evropskou unií připravila na příštích 

několik let systém podpory pro školy. Neztrácejme energii přemýšlením proč a jak, ale pojďme se 

v této nabídce zorientovat a přispět k rozvoji vašich škol.  

V letech 2009–2010 jsme některým z vás zprostředkovali kvalitní manažerku dotací pro školy na tzv. 

šablony Pavlu Markovou. Někteří s ní spolupracujete dodnes a i ti, kteří spolupráci přerušili, tak s ní 

byli velmi spokojeni, což nás velmi těší. A protože máte dobrou zkušenost s Pavlou Markovou a znáte 

naši MAS, domluvili jsme se na spolupráci. 

Naše Místní akční skupina si vyjednala v rámci nového dotačního období projekt, který by vás mohl 

zajímat. Získali jsme sice malé, ale alespoň nějaké, prostředky na metodickou pomoc pro mateřské a 

základní školy na přípravu tzv. šablon. Tato metodická pomoc je pro vás zdarma, neboť ji hradíme 

z vlastních prostředků.  

S největší pravděpodobností MŠMT vyhlásí v půlce března nové šablony. Očekáváme delší průběžnou 

dobu na podání žádosti a nárokovou formu dotace, tedy jako to bylo v prvních šablonách – např. 200 

000,-Kč + 1000,-Kč/žáka/učitele = maximální výše dotace pro školu. 

Máte možnost získat peníze na aktivity, které jsou uvedeny v příloze. Jde o jedinečnou příležitost, 

kterou je nutné využít. Vzhledem k tomu, že prozatím nemáte s tímto typem projektu zkušenost, 

nabízíme možnost, že vás provedeme celým procesem šablon – od podání žádosti, přes realizaci až 

po závěrečné ukončení.  

Pokud máte zájem, oslovte nás co nejdříve, ať můžeme zahájit přípravu.  

Přejeme příjemný den a těším se na viděnou 

 
Dr. Jan Balcar 
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