
Počet dětí projektu za školní rok 2015 

   

aktivita počet akcí 

počet 

dětí/akce 

(průměr) 

počet dětí celkem 

školní rok 2015 bez 

koeficientu koeficient 

100% zásah 

počet dětí v 

projektu 

pískování 103 38 3914 1 3914 

plavání 34 35 1190 3/3termíny 396 

bruslení kobra 12 72 864 2/2 termíny 432 

bruslení Franišek 17 25 425 2/2 termíny 212 

Celkem 166 -------------- 

 

------------------ 4954 

 

 

Počet dětí projektu za školní rok 2016 

   

aktivita počet akcí 

počet 

dětí/akce 

(průměr) 

počet dětí celkem 

školní rok 2016 bez 

koeficientu koeficient 

100% zásah 

počet dětí v 

projektu 

pískování 76 45 

 

1 3420 

plavání 85 35 2975 3/3termíny 991 

bruslení Kobra a 

František  23 65 1496 2/2 termíny 748 

Celkem 184 -------------- 

 

------------------ 5159 

 

 
Co je koeficient.  

 

Koeficient je přepočítací index, který ukazuje počet skutečných dětí s unikátním zásahem. Znamená 

jediné, plavání je tříhodinový kurz, proto je zásah dělen třemi termíny, Bruslení je dvouhodinový kurz, 

proto je zásah dělen dvěma termíny. 

 

Shrnutí.  

  

Z tabulky vyplývá, že za rok 2016 (10 školních měsíců) jsme zorganizovali 184 akcí, celkově se 

projekt týká přes 5000 dětí v unikátním zásahu, plavání. Bruslení a pískování. Některé z 5000 dětí se 

mohly účastnit s velkou pravděpodobností všech tří aktivit.  

Proti roku 2015 jsme zkrátili počet pískování o 1/3, ale po dohodě se školami důsledně dodržovali 

přítomnost dvou tříd, tedy, průměrný počet dětí na akci pískování je p 25% vyšší než v roce 2015. 

Důvodem pro zkrácení počtu akcí je stejný rozpočet jako pro rok 2015.  

Naopak v roce 2016 jsme navýšili o 2/3 počet hodin plavání a o 20% počet hodin bruslení. Důvodem 

pro tento přesun aktivit je vyhláška MŠMT ČR, která zakazuje MŠ v době hlavní aktivity vyučování – 

rozvrhu do 15:00 vybírat peníze od rodičů na aktivity, které školka realizuje. Proto jsme nahradili za 

veřejné zdroje a zdroje nadační plavání zejména Mateřským školám. Bohužel, na úkor pískování. I tak 

je realizovaný rozpočet projekt v roce 2016 na úrovni 1.050.000.- Kč a je o 200.000.- Kč vyšší, než 

v roce 2015.   

 

MUDr. Vít Mařík 


