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LOKALIZACE

• Území o rozsahu 807 km²

• 71 527 obyvatel

• 96 obcí

• KMAS- MAS Boskovicko PLUS

• PMAS1- MAS Sdružení pro 
rozvoj Poličska o.s.

• PMAS2- MAS Partnerství 
venkova



ZÁKLAD TRADICE



VZKŘÍŠENÍ TRADICE

1) Vlastivěda Olešnicka a 
Prvouka Olešnicka a okolí; 
rok vydání 1990                  
2000 ks rozebráno

2) Reedice Vlastivědy Olešnicka
a Prvouky Olešnicka a okolí; 
rok vydání 2000                    
2000 ks rozebráno



ZACHOVÁNÍ TRADICE A JEJÍ 
ROZŠÍŘENÍ- VÝSTUPY

• 16 tis. kusů regionálních učebnic čítanky

• 11 tis. kusů regionálních učebnic čítanky prvouky 

• 12 tis. kusů pexes

• 12 tis. kusů kvartet

• 800 kusů výukových DVD filmů

• 22 kompletů souprav pro možnost promítání DVD, 
výukových filmů na jednotlivých školách

• 168 kusů pracovních listů pro děti ZŠ



ANALÝZA POTŘEB REGIONU

Anketa byla provedena v období květen 2011- rozdáno 
800 dotazníků, vráceno 591 odpovědí.



VÝSLEDKY POPTÁVKY

• Využití celkem 13 770 osob

• KAŽDÝ 6. OBČAN REGIONU



PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

• 6 000 dětí základních škol v současné době

• 3 000 dětí základních škol v době udržitelnosti po dobu 
min. 5 let

• 550 učitelů základních škol

• 120 učitelů mateřských škol

• 850 důchodců

• 2 400 občanů všech tří regionů

• 350 zástupců celkem 96 obcí

• 500 návštěvníků regionů, významných osobností a 
vzácných hostů



PŘÍPRAVA PROJEKTU
Veřejné projednání, přípravné práce společného týmu MAS



REALIZACE PROJEKTU

Společná práce členů týmu:

• zástupců MAS- koordinace činností, zajištění VŘ a dodávek, 
distribuce, odborné vedení

• učitelů základních škol- naplnění obsahu vlastivědy 
a prvouky, dobrovolné pracovní listy

• knihovníků a kronikářů- získání historických informací 
a zajímavostí z obce nebo regionu

• dětí základních škol- prostřednictvím vlastivědných kroužků 
příprava podkladů učebnic a fotografií



PREZENTACE PROJEKTU V 
REGIONECH

Trasa letního campu- zástupci MAS, učitelé a děti



KALKULACE PROJEKTU- VÝSTUPY

• Čítanka vlastivědy Boskovicka- 100 stran- 12 000 ks; 52 Kč/ks

• Čítanka vlastivědy Poličska- 60 stran- 4 000 ks; 51 Kč/ks

• Čítanka prvouky- 36 stran- 22 typů brožur á 500 ks; 65 Kč/ks

• Výukové filmy na DVD- 1 DVD (50 minut) á 800 ks;  360 Kč/ks

• Pexeso- 12 000 ks; 5,30 Kč/ks

• Kvarteto- 12 000 ks; 21 Kč/ks

• Vybavení (22 souprav 1NB, 1 dataprojektor, 1 plátno); 40 000 
Kč/komplet



KALKULACE PROJEKTU- CELKOVÉ 
NÁKLADY

• Celkové náklady- 3 947 506 Kč

• Příprava a tisky publikací a ostatních produktů- 2 421 516 Kč

• Pořízení vybavení- 880 000 Kč

• Propagace- Letní camp- 70 850 Kč/20 osob/7 dnů

• Administrace+ odborné vedení projektu- 367 140 Kč

• Dobrovolnická práce- 208 000 Kč 

• Distribuce (školy, školky, domovy důchodců, knihovny, 
obce)- vlastní náklady- nekalkulováno



DOPAD NA ÚZEMÍ 
MAS Boskovicko PLUS 9 (7) škol



DOPAD NA ÚZEMÍ 
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.

8 škol



DOPAD NA ÚZEMÍ 
MAS Partnerství venkova 7 škol



DŮVODY VÝBĚRU CHARAKTERU 
A TYPU PROJEKTU

• Sousedství MAS- umožňuje historicky 
územně provázaný projekt

• Dlouhodobá vzájemná spolupráce

• Stejná priorita v rámci SPL

• Široká působnost a význam v regionu

• Zkušenosti v týmu s obdobnými 
produkty- tvorba, distribuce



PŘIDANÁ HODNOTA PROJEKTU

• Rozšíření informací o okolí a historii místa „KDE ŽIJI“ pro 
všechny úrovně obyvatel 3. MAS

• Doplnění na trhu neexistujících učebnic a ostatních 
atraktivních učebních pomůcek pro ZŠ

• Povýšení učebnic na regionální publikace (od MŠ po Domovy 
seniorů) 

• Spolupráce MAS a škol- zapojení 22 škol ze 41 existujících 
v regionu- spolupráce učitelů a dětí 

• Uchování a rozšíření tradice z konce 19. století

• Zakomponování existence MAS a propagace filozofie LEADER  
do učebnic dětí ZŠ

• Bez spolupráce by projekt nebylo možné uskutečnit



FINANCOVÁNÍ A UDRŽITELNOST

• Krátkodobé úvěrové účty MAS na předfinancování 
projektů

• Spoluúčast obcí a škol

• Dobrovolnická práce členů týmu bez nároků na 
honorář

• Zvýšená aktivita pracovníků MAS v rámci své funkce

• Péče o knihy, vybavení a produkty zejména v rámci 
škol - u knih počítáme s udržitelností vyšší než 5 let po 
ukončení realizace projektu



ZÁVĚR 

• Projekt je jmenován zejména DĚTEM, protože děti jsou

• BUDOUCÍMI STUDENTY

• BUDOUCÍMI OBČANY

• BUDOUCÍMI ZAKLADATELI NOVÝCH RODIN

• BUDOUCÍMI RODIČI NOVÝCH DĚTÍ REGIONU

DĚTI JSOU BUDOUCNOSTÍ NAŠICH REGIONŮ


