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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, zhodnotit akce z hlediska, zda jsou 

v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání 

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


2 
 

 

 

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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2.12 
Exkurze pro nadané 
žáky ZŠ 

Zábavní vědecký park Vida! 
Brno -  jednodenní exkurze s 
cílem podnítit zájem nadaných 
žáků o pochopení fyzikálních, 
matematických a 
přírodovědných principů v 
přírodě i fungování 
technických zařízení 

3.1, 3.3, 5.1 ZŠ (7) 66 000Kč 
MAP II/IMAP, 
další 

6/2019 
(předpokla
d 1. pol. 
června) 

1. ZŠ (J. 
Růžičková
) 

Jednodenní 
exkurze pro 
nadané žáky, 
náklady – 
program, 
doprava, 
doprovodné 
materiály 
Způsob výběru 
nadaných žáků: 
– každá škola 
určí sama – 
nadaní + za 
odměnu, 4 
autobusy, 2 
autobusy pro 1. 
stupeň (včetně 
malotřídek), 2 
autobusy pro II. 
stupeň úplných 
škol) 

2.13 
Metodické setkání 
matematiků 

Setkání pro matematiky 2. 
stupně (dle zájmu i 1. stupně), 
zaměřené na předávání 
dobrých zkušeností ve výuce, 
doporučené metody a formy 
práce, které se osvědčily. 
Jednotlivá setkání budou 
zaměřena na určitý druh učiva 

3.1, 3.3, 
2.1, 5.1 

ZŠ (min. 4), 
KAP 

3 000 Kč MAP II/IMAP 
8/2019 
28. 8. 2019  

1. ZŠ (J. 
Růžičková
) 

Možné náklady: 
pronájem, 
občerstvení, 
kancelářské 
potřeby, popř. 
lektorné – 4 
hod. 



8 
 

2.14 

Základy Hejného 
metody v 
předmatematické 
výchově 

Učitelé se seznámí 
prostřednictvím vlastních 
aktivit s metodou, která rozvíjí 
předmatematickou 
gramotnost v mateřské škole a 
získají nové podněty pro svou 
výuku. Součástí semináře bude 
i videoukázka a diskuse s 
předáváním dobré praxe 

3.1, 2.1, 5.1 
MŠ (min. 4), ZŠ 
(3), SVČ 

23 000 Kč MAP II/IMAP 10-11/2018 

MŠ 
Grohova 

(A. 
Kotoučko

vá) 

Plánovaná 
délka semináře 
– 4 vyučovací 
hod., 
Možné náklady: 
lektorné, 
pronájem, 
občerstvení, 
kancelářské 
potřeby, 
materiály, vč. 
didaktických 
pomůcek 

2.15 

Rozvoj 
předmatematických 
dovedností v 
prostředích Hejného 
metody 

Učitelé MŠ získají nové 
podněty pro 
předmatematickou výchovu 
realizovanou Hejného 
metodou. Seminář seznámí 
učitele s postupy, které vedou 
k rozvoji rozumových i 
osobnostních schopností 
dítěte. Vše bude 
demonstrováno na praktických 
příkladech, uskuteční se 
výměna zkušeností 

3.1, 2.1, 5.1 
MŠ (min. 4), ZŠ 
(3), SVČ  

8 000 Kč MAP II/IMAP 2/2019 

MŠ 
Grohova 

(A. 
Kotoučko

vá) 

Plánovaná 
délka semináře 
– 4 vyučovací 
hod., 
Možné náklady: 
lektorné, 
pronájem, 
občerstvení, 
kancelářské 
potřeby, 
materiály, popř. 
didaktické 
pomůcky 
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2.16 
Otevřená hodina 
vedená Hejného 
metodou 

Učitelé shlédnou 4 vyučovací 
hodiny vedené v duchu 
Hejného metody a budou 
následně diskutovat o 
matematickém obsahu, ale i o 
roli učitele a matematickém i 
sociálním chování žáků. 

3.1, 2.1, 5.1 
MŠ (min. 4), ZŠ 
(3), SVČ  

12 000 Kč MAP II/IMAP 3-4/2019 

MŠ 
Grohova 

(A. 
Kotoučko

vá) 

Plánovaná 
délka semináře 
– 4 vyučovací 
hod., 
Možné náklady: 
lektorné, 
pronájem, 
občerstvení, 
kancelářské 
potřeby, 
materiály, popř. 
didaktické 
pomůcky. Akce 
pro cca 15 
osob, místo 
konání: Brno 
nebo Olomouc 

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 
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2.18 
 

 

Školení 1. pomoci 

Odborný seminář pro 
pracovníky škol včetně 
praktického nácviku a výměny 
zkušeností 

3.6, 2.1, 5.1 
ZŠ (min. 4), MŠ 
dle zájmu 

20 000 Kč MAP II/IMAP 2019 

ZŠ 
Kostelec u 
Holešova 
(Z. 
Ballnér) 

Možné náklady: 
lektorné, 
pronájem, 
občerstvení, 
pomůcky, 
doprava. 
Celkem 3 
semináře (1x 
KuH, 2x 
Holešov), 4 
hod. všední den 
 
K okruhu 
v dalších letech 
patří i Týmové 
hry (2x) a Dny 
zdraví (2x) 

2.19 Peer program 
Program proti drogám pro 
II.st. ZŠ 

3.6, 5.1 
ZŠ (4), Střední 
policejní škola 
MV v Holešově 

10 000 Kč 
MAP II/IMAP, 
další 

11/2018-
3/2019 

ZŠ 
Kostelec u 
Holešova 
(Z. 
Ballnér) 

Možné náklady: 
lektorné, 
pronájem, 
občerstvení, 
pomůcky, 
doprava, 
odměny. Akce 
pro 2. stupeň – 
více akcí 

Cíl 3.2  Podpora polytechnických dovedností v předškolním a základním vzdělávání a zájmovém a neformálním vzdělávání 

Zájem o 
zapojen
í 

ZŠ:  OU a ZŠ, 1. ZŠ, ZŠ Přílepy, ZŠ-MŠ Žeranovice, ZŠ KuH, 3. ZŠ, 2. ZŠ, ZŠ Martinice 
MŠ: MŠ Grohova, MŠ Sluníčko, MŠ Ludslavice, ZŠ-MŠ Žeranovice, MŠ Martinice, ZŠ a MŠ Rymice, MŠ Masarykova, MŠ Prusinovice 
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2.20 Mobilní planetárium 

Zábavně-vzdělávací programy 
mobilního planetária s 
vysvětlením základních jevů 
astronomie/zaměřením na 
environmentální výchovu 

3.2, 5.1 
ZŠ (5), MŠ (5), 
SVČ, OU a ZŠ  

12 000 Kč MAP II/IMAP 2/2019 
SVČ (J. 

Vaclachov
á) 

Plánovaná 
délka 1 akce – 
1-4 vyučovací 
hod. dle typu 
akce 
Možné náklady: 
lektorné, 
pronájem, 
kancelářské 
potřeby, 
materiály – více 
akcí 

2.21 Den Země 
Výukový program při 
příležitosti Dne Země se 
zaměřením na ochranu přírody 

3.2, 5.1 
ZŠ (5), MŠ (5), 
SVČ, OU a ZŠ 

20 000 Kč MAP II/IMAP 4/2019 
SVČ (J. 

Vaclachov
á) 

Plánovaná 
délka 1 akce – 
1-4 vyučovací 
hod. dle typu 
akce 
Možné náklady: 
lektorné/vstup
né na program, 
doprava.  
V TYMY – 1 
celodenní akce 

2.22 Fyzikální cirkus 
Výukový program se 
zaměřením na přírodní vědy 

3.2, 5.1 
ZŠ (3), MŠ (3), 
SVČ 

12 000 Kč MAP II/IMAP 2/2019 
SVČ (J. 

Vaclachov
á) 

Plánovaná 
délka 1 akce – 
1-4 vyučovací 
hod. dle typu 
akce 
Možné náklady: 
lektorné, 
pronájem, 
kancelářské 
potřeby, 
materiály. 
Celkem 4 akce 
po 2 hod. 
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2.23 
Tajemství 
Kurovického lomu 

Komplexní program 
seznamující s PP Kurovický lom 
z hlediska biotopu, rostlinné a 
zvířecí říše, geologie a půdy 
prostřednictvím 
outdoorových, tvořivých a 
zážitkových aktivit 

3.2, 5.1 

MŠ (min. 3), 
Skřítek 
Holešov, zájem 
i 1. Stupeň ZŠ 
Hol. 

20 000 Kč MAP II/IMAP 3-4/2019 

MŠ 
Sluníčko 
(L. 
Krčová) 

Plánovaná 
délka 1 akce – 
1-4 vyučovací 
hod. dle typu 
akce 
Možné náklady: 
lektorné/vstup
né na program, 
doprava 

2.24 Hravá věda 

Výukový program zaměřený na 
poznávání vlastností látek a 
přírodních jevů, který je v 
souladu s rozvojem 
polytechnické výchovy  

3.2, 5.1 
MŠ (min. 3) + 
školní družiny 

15 000 Kč MAP II/IMAP 1-2/2019 

MŠ 
Sluníčko 
(L. 
Krčová) 

Plánovaná 
délka 1 akce – 
1-4 vyučovací 
hod. dle typu 
akce 
Možné náklady: 
lektorné, 
pronájem, 
kancelářské 
potřeby, 
materiály 

2.25 Poznáváme přírodu 

Vzdělávání pedagogů – jak 
založit a udržovat vzdělávací 
zahrady, programy pro děti, 
doplnění a výstavba 
vzdělávacích zahrad na území 
MAP 

3.2, 2.1, 5.1 MŠ (7), ZŠ (1)  20 000 Kč MAP II/IMAP 5/2019 

MŠ 
Sluníčko 
(L. 
Krčová) 

1 vzdělávací 
akce pro 
pedagogy 
s výměnou 
zkušeností 
(plánovaná 
délka akce – 
4 vyučovací 
hod),  
Možné náklady: 
lektorné, 
občerstvení, 
pomůcky, 
drobné 
vybavení 
školních zahrad 
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2.26 
Malá technická 
univerzita 

10-15 hravých lekcí pro děti 
MŠ, popř. ZŠ (60–90 min/1 
lekce) s cílem vzbudit zájem 
dětí o technické obory a 
rozvést kreativitu, logické 
myšlení, koncentraci, jemnou i 
hrubou motoriku, komunikační 
dovednosti 

3.2, 2.1, 5.1 
MŠ (min. 7), 
SVČ Holešov, 
KAP 

0 
MAP II/IMAP, 
KAP 

2019-2021 

MŠ 
Sluníčko 
(L. 
Krčová) 

V jaké podobě 
a pro kolik škol 
bude 
upřesněno po 
konzultaci 
s KAP 
Možné náklady: 
vzdělávání 
lektora, 
lektorné, nákup 
pomůcek  

PO 4 Společné vzdělávání 

Cíl 4.1  Podpora vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním a základním vzdělávání a zájmovém a neformálním vzdělávání 

Zájem o 
zapojen
í 

- Osloveny budou všechny školy 

2.27 

Včasná detekce 
"ohroženého dítěte" 
- podpora dialogu 
zaměstnanců 
OSPOD a pedagogů 
 
„PŘÍLEŽITOST“ 

Mezioborové setkání na téma 
ohrožené děti a jejich rodiny 
(zástupci ZŠ, OSPOD a dalších 
aktérů) 

4.2, 2.1, 5.1 ZŠ (10), OSPOD 8 000 Kč MAP II/IMAP 6. 11. 2018 
PS Rovné 
příležitost
i, RT MAP  

1 akce ve 
spolupráci 
s projektem 
Systémový 
rozvoj a 
podpora 
nástrojů 
sociálně-právní 
ochrany dětí 
(MPSV), délka 
1,5 hod. 
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2.28 
Sdílený logoped pro 
MŠ 

Zajištění odborné logopedické 
péče pro děti mateřských škol 
a konzultační činnosti pro 
rodiče prostřednictvím pozice 
sdíleného logopeda pro více 
mateřských škol v regionu. 

4.2, 5.1 MŠ (min. 3) 129 000 Kč MAP II/IMAP 
9/2018-
6/2021 

PS Rovné 
příležitost
i, RT MAP 

Logopedická 
péče včetně 
přípravy a 
spolupráce 
s rodiči 
v rozsahu 48 
hod/měsíc, 
pracuje s dětmi, 
rodiči, 
mateřskými 
školami 
Náklady – 
mzdové 
prostředky 

PO 5 Rozvoj spolupráce aktérů vzdělávání v regionu 

Cíl 5.1  Spolupráce pro rozvoj vzdělávání 

2.1-
2.28 

Společné aktivity 
škol 

viz výše 

*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  
 

 

 
 


