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Aktivity spolupráce škol – školní rok 2018/2019  

- Upřesnit datum – minimálně měsíc, ve kterém se akce bude konat (termíny akcí bude s předstihem možno měnit) 

- Upřesnit zapojené školy 

- Upřesnit náklady – v tisících 

- Upravit popis akce – jednorázová nebo opakovaná (kolik akcí), pro školy dohromady nebo zvlášť 

- Uvést garanta akce (pokud někdo jiný než Koordinátor implementace, uvést za lomítko do dané kolonky) 

- Pokud akce již z nějakého důvodu neaktuální – akci označit červeně, pokud přesun do dalšího AP – modře,  

- Pokud zájem o další akci – doplnit zeleně 

- Podmínka pro uskutečnění akce – zapojení min. 3 škol 

 

Výstupy – dokladování (vzory budou v průběhu 10/2019 ke stažení na webu MAS, sekce MAP Holešovsko) 

- Pozvánka – 1 vzor (logo, název a číslo projektu, název akce, datum, čas, místo konání, program) 

- Rozpočet akce – 14 dní před akcí dodat hlavní manažerce projektu (v kopii koordinátorovi Implementace MAP) 

- Prezenční listina – 2 vzory (jmenná – vzdělávání pedagogů, společná – akce pro děti/žáky – počet účastníků podepíše pedagogický 

doprovod) 

- Povinná publicita – plakátek A3 

- Foto s povinnou publicitou – 2 fota z akce (pokud s dětmi, děti z dálky, ne detail)  

- Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce – vzor (jednoduchá) 

Před každou akcí 14 dní pošle garant akce pozvánku, rozpočet a prezenční listinu ke schválení na e-mail: marketa.kropackova@mas-

mostenka.cz, zuzana.salkova@smarv.cz 

Po každé akci garant akce odevzdá hlavní manažerce projektu Markétě Poláchové podepsanou prezenční listinu, účetní doklady, fotografie 

z akce (stačí e-mailem), hodnotící zprávu 

 

mailto:marketa.kropackova@mas-mostenka.cz
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mailto:zuzana.salkova@smarv.cz
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Číslo 
aktivity 

Název 
aktivity/projektu  

Popis aktivity 
Cíl/soulad s 
MAP 

Počet a typ 
zapojených 
subjektů 

Předpokládané 
náklady  

Zdroj 
financování 

Datum 
realizace 

Koordinát
or okruhu 
aktivit 
impleme
ntace/Ga
rant 

Poznámka 

PO 2 Kvalitní pedagogové, vedení škol a další pracovníci ve školství 

Cíl 2.1 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogických pracovníků a dalších pracovníků ve školství 

Zájem o 
zapojen
í 

MŠ Grohova, MŠ Sluníčko, MŠ Ludslavice, 1. ZŠ, ZŠ Přílepy, ZŠ Martinice, ZŠ-MŠ Žeranovice, ZŠ KuH, MŠ Martinice, 2. ZŠ, ZŠ Prusinovice, MŠ Masarykova 
- osloveny budou všechny školy 

 2.1 
Dlouhodobý 
vzdělávací program 
pro pedagogy 

Vzdělávací program pro 
pedagogy – psychohygiena pro 
pedagogy ZŠ a MŠ, rozvoj 
potenciálu pedagogů a 
asistentů pedagoga – 
vzdělávání, setkávání, výměna 
zkušeností a příklady dobré 
praxe 

2.1, 5.1, 4.1 ZŠ (7), MŠ (5) 25 000 Kč MAP II/IMAP 2019 RT MAP 

Předpoklad: 2 
akce 
Témata budou 
upřesněna. 
Návrh: PhDr. 
Marek Herman 

Cíl 2.2 Ředitel jako leader 

Zájem o 
zapojen
í 

-Osloveny budou všechny školy 
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 2.2 
Společné setkání 
ředitelů MŠ a ZŠ 

Rozvoj spolupráce mezi 
školami, výměna zkušeností a 
příklady dobré praxe, exkurze 

2.2, 5.1 ZŠ (8), MŠ (8)  60 000 Kč MAP II/IMAP 3/2019 RT MAP 

Plánovaná 
délka 1 akce – 
celodenní nebo 
dvoudenní 
s exkurzí 
Možné náklady 
– lektorné, 
pronájem, 
občerstvení, 
kancelářské 
potřeby, 
materiály, 
doprava, 
ubytování 

PO  3 Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků 

Cíl 3.1 
Rozvoj čtenářské, jazykové, matematické (pre)gramotnosti a sociálních a občanských kompetencí a kulturního povědomí v předškolním a základním 
vzdělávání a zájmovém a neformálním vzdělávání 

Zájem o 
zapojen
í 

ČG – ZŠ: OU a ZŠ, 1. ZŠ, ZŠ Přílepy, ZŠ-MŠ Žeranovice, ZŠ KuH, 3. ZŠ, 2. ZŠ, ZŠ Prusinovice, ZŠ a MŠ Rymice 
Pregramotnosti (ČG, MG) – MŠ: MŠ Grohova, MŠ Sluníčko, MŠ Ludslavice, ZŠ-MŠ Žeranovice, MŠ Masarykova 
MG – ZŠ: OU a ZŠ, 1. ZŠ, ZŠ Přílepy, ZŠ-MŠ Žeranovice, ZŠ KuH, 2. ZŠ, ZŠ Prusinovice, ZŠ a MŠ Rymice 
AJ: 1. ZŠ, 2. ZŠ, 3. ZŠ, ZŠ Kostelec u Holešova, SVČ 
Zdravý životní styl: MŠ Grohova, MŠ Sluníčko, MŠ Ludslavice, OU a ZŠ, 1. ZŠ, ZŠ Přílepy, ZŠ Martinice, ZŠ-MŠ Žeranovice, ZŠ KuH, 3. ZŠ, MŠ Martinice, 2. ZŠ, ZŠ 
Prusinovice, ZŠ a MŠ Rymice, MŠ Masarykova, MŠ Roštění 
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2.3 Už jsem čtenář  

Celoroční projekt, jehož cílem 
je rozvoj čtenářských návyků 
žáků již od prvního ročníku 
školní docházky  

3.1, 5.1 
ZŠ (5), 
knihovna 

10 000 Kč 
MAP II/IMAP, 
MěKH 

6/2019 

2. ZŠ (H. 
Moravčík
ová)/ 
Garant – 
Knihovna 
(H. 
Zaoralová
) 

Plánovaná 
délka 1 akce – 
1-3 vyučovací 
hod. dle typu 
akce 
Možné náklady: 
lektorné, 
pronájem, 
kancelářské 
potřeby, 
materiály. 
Celkem 2 akce 
(1x Holešov, 1x 
Rymice) 

2.4 Pohádkové kreslení 

Zábavná interaktivní show 
ilustrátora dětských knih 
Adolfa Dudka pro nejmenší 
děti (předškolní věk, 1.-3. 
třída), ve které netradiční 
formou představí klasické 
české pohádky 

3.1, 5.1 
MŠ (4), ZŠ (6), 
knihovna 

10 000 Kč 
MAP II/IMAP, 
MěKH 

1-3/2019 

2. ZŠ (H. 
Moravčík
ová)/Gara
nt – 3. ZŠ 
(G. 
Kovářová) 

Plánovaná 
délka 1 akce – 1 
vyučovací hod. 
Možné náklady:  
lektorné, 
pronájem, 
kancelářské 
potřeby, 
materiály.  
Více akcí 

2.5 Malování pro děti  

Zábavná interaktivní show 
ilustrátora dětských knih 
Adolfa Dudka, při které se děti 
vtipnou formou seznámí s 
prací ilustrátora, se vznikem 
dětských knih a malířských 
technikách. Pro 1.-5. třídy 

3.1, 5.1 ZŠ (6) 6 000 Kč 
MAP II/IMAP, 
MěKH 

1-3/2019 

2. ZŠ (H. 
Moravčík
ová)/Gara
nt – 3. ZŠ 
(G. 
Kovářová) 

Plánovaná 
délka 1 akce – 1 
vyučovací hod. 
Možné náklady: 
lektorné, 
pronájem, 
kancelářské 
potřeby, 
materiály.  
Více akcí 
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2.6 Nehulíme – kreslíme 

Veselý akční rychlokurz 
kreslení s prvky rozvoje 
sebepoznání a budování 
zdravého sebevědomí. 
Lektorem je ilustrátor Adolf 
Dudek. Pro 5.-9. třídu 

3.1, 5.1 ZŠ (3) 6 000 Kč 
MAP II/IMAP, 
MěKH 

1-3/2019 

2. ZŠ (H. 
Moravčík
ová)/Gara
nt – 3. ZŠ 
(G. 
Kovářová) 

Plánovaná 
délka 1 akce – 1 
vyučovací hod. 
Možné náklady: 
lektorné, 
pronájem, 
kancelářské 
potřeby, 
materiály.  
Více akcí 

2.7 
Březen – měsíc 
knihy: Pro prvňáčka 
je to hračka 

Zábavné soutěžní odpoledne 
pro žáky 1. tříd v rámci 
projektu „Už jsem čtenář – 
Knížka pro prvňáčka“ 

3.1, 5.1 ZŠ (5) 0 Kč 
MAP II/IMAP, 
MěKH 

3/2019 

2. ZŠ (H. 
Moravčík
ová)/ 
Garant – 
Knihovna 
(H. 
Zaoralová
) 

Plánovaná 
délka 1 akce – 1 
vyučovací hod. 
Možné náklady: 
lektorné, 
pronájem, 
kancelářské 
potřeby, 
materiály. 
Celkem 1 akce 

2.8 Noc s Andersenem 

Mezinárodní projekt 
pohádkové noci v knihovně, 
plné čtení a nočního 
dobrodružství, která 
každoročně přivádí do 
knihoven nové čtenáře 

3.1, 5.1 
ZŠ (4), Rymice,  
KuH 

4 000 Kč 
Městská 
knihovna 
Holešv 

4/2019 

2. ZŠ (H. 
Moravčík
ová)/ 
Garant – 
Knihovna 
(H. 
Zaoralová
) 

Plánovaná 
délka 1 akce – 1 
vyučovací hod. 
Možné náklady: 
lektorné, 
pronájem, 
kancelářské 
potřeby, 
materiály 
Více akcí – 3(1x 
Holešov, 1x 
Rymice, 1x 
KuH) 
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2.9 Luciferovo kopyto 

Autorské čtení regionálního 
spisovatele dobrodružných 
knih pro děti Jana Svitáka 
(Čertovo kopyto, Pekelný 
advent) 

3.1, 5.1 ZŠ (4) 4 000 Kč 
MAP II/IMAP, 
MěKH 

12/2018 
2. ZŠ (H. 
Moravčík
ová) 

Plánovaná 
délka 1 akce – 1 
vyučovací hod. 
Možné náklady: 
lektorné, 
pronájem, 
kancelářské 
potřeby, 
materiály 

2.10 Literární soutěž 
Zpracování povídky na dané 
téma 

3.1, 5.1 
ZŠ dle zájmu 
(min. 3) 

12 000 Kč MAP II/IMAP 5/2019 
2. ZŠ (H. 
Moravčík
ová) 

Literární/s 
uměleckým 
zaměřením 
soutěž pro žáky 
ZŠ 
Možné náklady 
– odměna pro 
hodnotitele a 
výherce, 
kancelářské 
potřeby 

2.11 
Seminář ke 
čtenářské 
gramotnosti 

Čtenářská gramotnost napříč 
předměty a výměna zkušeností 
– odborně vedený seminář pro 
pedagogické pracovníky škol 
spojený s výměnou zkušeností 

3.1, 2.1, 5.1 
ZŠ dle zájmu 
(min. 3) 

15 000 Kč MAP II/IMAP 3/2019? 

2. ZŠ (H. 
Moravčík
ová)/ 
Garant – 
3. ZŠ (G. 
Kovářová) 

Plánovaná 
délka 1 akce – 
2-4 vyučovací 
hod. dle typu 
akce 
Možné náklady:  
lektorné, 
pronájem, 
občerstvení, 
kancelářské 
potřeby, 
materiály, popř. 
didaktické 
pomůcky  
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2.17 
Sdílení rodilého 
mluvčího AJ 

Sdílený rodilý mluvčí, který 
bude pracovat v tandemu s 
českým vyučujícím na 
základních školách 
v ORP Holešov s cílem zlepšit 
jazykovou gramotnost žáků v 
anglickém jazyce – zejména v 
oblasti komunikace 

3.1, 5.1 ZŠ 4, SVČ 482 400 Kč MAP II/IMAP 
9/2018-
6/2021 

RT MAP + 
určení 
učitelé AJ 
z úplných 
škol 

Náklady: 
mzdové 
náklady 

*V rámci aktivit spolupráce škol bude pokračovat spolupráce s Krajským akčním plánem Zlínského kraje a projektem Strategické řízení a plánování ve školách a v území  
 

 

 
 


