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V dokumentu Akční plán na období 02/2021 – 01/2022 (pro území SO ORP Břeclav) jsou uvedeny konkrétní 

aktivity vedoucí k naplnění stanovených priorit v oblasti podpory a rozvoje předškolního a základního vzdělávání  

v SO ORP Břeclav a vychází z priorit stanovených pro Strategický rámec MAP v ORP Břeclav II (do roku 2023) 

dne 15.09.2020. 

 
Tyto priority pro další rozpracování do akčního plánu definoval ŘV projektu MAP v ORP Břeclav II jako podstatné 

pro rozpracování do jednotlivých konkrétních aktivit akčního plánu na jednání dne 23.11.2020. Jedná se o 

následující tři prioritní oblasti: 

 

• Podpora rozvoje kvalitního vzdělávání 

• Otevřené vzdělávání – podpora rozvoje každého žáka 

• Spolupráce 

Z výše uvedených priorit a jejich cílů bylo vycházeno při plánování jednotlivých aktivit akčního plánu. 

Tento akční plán je zpracováván na období 12 měsíců (02/2021 – 01/2022) a jedná se o živý dokument, který 

reaguje na požadavky a potřeby cílových skupin projektu a může být na jejich základě průběžně aktualizován. 

Tvorbu akčního plánu významně ovlivnila situace kolem výskytem viru SARS CoV-2 v České republice - 

vyhlášení nouzových stavů v jarních měsících (12.03.-17.05.2020) a následně na podzim (od 05.10.2020) a 

s nimi spojená omezení a platná protiepidemiologická opatření významným způsobem ovlivnila podobu a 

stav plnění jednotlivých aktivit předcházejícího akčního plánu (období 1/20-1/21). Z této skutečnosti bylo 

vycházeno také při tvorbě tohoto akčního plánu, kdy jsou do něj přesunuty některé neuskutečněné nebo 

jen částečně uskutečněné aktivity z minulého období. 

Většina aktivit akčního plánu má dlouhodobý charakter a na základě pozitivního ohlasu na ně a pro jejich kladný 

dopad na cílové skupiny, je v jejich realizaci pokračováno i v dalším období1. Z uvedeného je zřejmé, že aktivity 

mají povětšinou dlouhodobý ráz a přesah a jsou také nadále rozvíjeny v dalším období. 

Aktivity akčního plánu byly konzultovány se členy pracovních skupin (PS) projektu (na jednáních PS či formou  

e-mailu vzhledem k epidemiologické situaci), byly zaslány do škol k případným připomínkám a také s nimi byl 

seznámen ŘV. Výsledkem tohoto konzultačního procesu je vytvoření tento dokumentu přehledem konkrétních 

aktivit, které naplňují jednotlivé stanovené priority (a v nich definované cíle). Tento dokument byl následně 

projednáván na jednání ŘV dne 18.12.2020. (jako široké platformě všech zapojených subjektů), dále byly tyto 

definované aktivity spolupráce zaslány dotčeným školám a školským zařízením v území SO ORP Břeclav. 

 

Záměrem bylo zahrnout jednotlivé aktivity, které podporují plnění povinných témat - podpora čtenářské gramotnosti 

a rozvoje potenciálu každého žáka, podpora matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka, podpora 

kvalitního inkluzivního vzdělávání a současně podpořit cílové skupiny v tématech volitelných (rozvoj kompetencí 

dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, kariérové poradenství v základních školách, rozvoj digitálních kompetencí 

a gramotnosti dětí a žáků -průřezově, rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků 

pro aktivní používání cizího jazyka, rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků či rozvoj kompetencí 

dětí a žáků v oblasti kulturního povědomí a vyjádření). 

 

Samotný akční plán je tvořen: 

 

• aktivitami spolupráce (tabulka č.1) 

• aktivitami jednotlivých škol – projekty zjednodušeného vykazování tzv. Šablony II/III – viz dále v tomto 

dokumentu (tabulka č.2) 

 

Územím dopadu je pro uvedené aktivity území SO ORP Břeclav. 
 
 
 
 
 
 
 

1 označeno v tabulce č.1 poznámkou návazná/pokračující aktivita 
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Tabulka 1 

 
 

Název aktivity 

 
 

Indikátor/y 

 

 
Vazba na 

prioritu/cíl SR 

Typ aktivity 
 
 

Odpovědnost 

 
Potenciální 
realizátor 
(případně 
partneři) 

- Termín realizace 
- Plánovaný počet 

setkání/aktivit 
(pokud je 

relevantní) 
- Poznámka 

 
Zdroj 

financování 
(Výše 

nákladů*) 

Popis a cíl aktivity 

Cílová skupina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program 

podpory ředitelů 
a vedení MŠ 
(mateřských 

škol) 

- počet zrealizovaných 
seminářů / workshopů 

 
- počet zrealizovaných 
společných setkání 
(výměna zkušeností) - 
ředitelé a vedení MŠ 

 

- počet ředitelů MŠ 
účastnících se 
jednotlivých 
zrealizovaných 
seminářů/workshopů 
nebo společných 
setkání (výměna 
zkušeností) 

Priorita 4 - 
Spolupráce 

 
4.2 Rozvoj 
spolupráce, 
sdílení a síťování 
škol a školských 
zařízení na všech 
úrovních a v 
rámci všech typů 
škol 

 

2.5 Další 
vzdělávání a 
podpora rozvoje 
lidských zdrojů ve 
školství/STŘEDNÍ 
VAZBA/ 

Typ aktivity 

→ aktivita spolupráce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

realizátor 
projektu MAP 
v ORP 
Břeclav II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nositel 
projektu 
MAP v 
ORP 
Břeclav II a 
partner s 
finančním 
příspěvkem 

- 02/2021 - 01/2022 
 
- plánována 
realizace 2 
aktivit/akcí včetně 
workshopu/ 
semináře v průběhu 
12 měsíců 

 
příležitost 

 

 návazná/pokračující 
aktivita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAP II 

 
odhad 
nákladů 
v případě 
semináře 
cca 15.000 
Kč 

Popis a cíl aktivity 
→ Komplexní program mající za cíl 
zaměřit se na ředitele MŠ a jejich 
podporu se záměrem rozvoje tvorby 
sítí, spolupráce, předávání zkušeností 
(v oblasti řízení škol, metodická 
pomoc, manažerské dovednosti, 
krizové řízení apod.), komunikace a 
zvyšování kompetencí ředitelů MŠ - 
vzájemné setkávání ředitelů MŠ v 
území ORP Břeclav, předpoklad 
realizovat periodicky 2x za období → 
1x se jako součástí setkávání jeví 
vhodné zajištění školení 
(semináře/webináře apod.) pro 
ředitele ve vybraných oblastech a 
také 1x organizace tematické 
exkurze, součástí aktivity bude také 
evaluace a zjištění zpětné vazby od 
účastníků a přesnost zjištěných 
výsledků do další práce realizačního 
týmu projektu 

Cílová skupina 
→ ředitelé MŠ (primárně), přeneseně 
- děti v MŠ, potažmo také učitelé MŠ 
v území ORP Břeclav 
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Název aktivity 

 
 

Indikátor/y 

 

 
Vazba na 

prioritu/cíl SR 

Typ aktivity 
 
 

Odpovědnost 

 
Potenciální 
realizátor 
(případně 
partneři) 

- Termín realizace 
- Plánovaný počet 

setkání/aktivit 
(pokud je 

relevantní) 
- Poznámka 

 
Zdroj 

financování 
(Výše 

nákladů*) 

Popis a cíl aktivity 

Cílová skupina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematická 
setkávání 
učitelů MŠ 

- počet zrealizovaných 
společných setkání 
(výměna zkušeností) - 
učitelé MŠ 

 

- počet učitelů MŠ 
účastnících se 
jednotlivých 
zrealizovaných 
společných setkání 
(výměna zkušeností) 

Priorita 4 - 
Spolupráce 

 
4.2 Rozvoj 
spolupráce, 
sdílení a 
síťování škol a 
školských 
zařízení na 
všech úrovních 
a v rámci všech 
typů škol 

Typ aktivity 

→ aktivita spolupráce 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
realizátor 
projektu MAP 
v ORP 
Břeclav II 

 
 
 
 
 
 
 
 
nositel 
projektu 
MAP v ORP 
Břeclav II a 
partner s 
finančním 
příspěvkem 

- 02/2021 - 01/2022 

 
- plánována 2 - 3 
setkání/aktivity 
v průběhů 12 
měsíců 

 
příležitost 

 
 návazná/pokračující 
aktivita 

 
 
 
 
 

MAP II 
 

odhad 
nákladů: 
2.000 
Kč/jedno 
setkání 
(v případě 
realizace 
semináře 
cca 15 000 
Kč) 

Popis a cíl aktivity 
→ Plánována tematická setkávání 
učitelů MŠ nad stanovenými 
odbornými tématy a sdílení dobré 
praxe, síťování, sdílení zkušeností, 
diskuze nad aktuálními problémy v 
území, předávání poznatků a 
informací součástí bude také 
evaluace této aktivity; setkávání za 
účasti odborníka z praxe/metodický 
kabinet/případně seminář (webinář) 
apod. Možná vazba na stěžejní 
témata (podpora čtenářské 
pregramotnosti, matematické 
pregramotnosti, inkluzivní vzděláván). 
na polytechnické vzdělávání, oblast 
EVVO či lesní pedagogiku atd. dle 
volby tématu. 

Cílová skupina 
→ učitelé MŠ (primárně), přeneseně 
děti v MŠ, či také ředitelé MŠ v území 
ORP Břeclav 
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Název aktivity 

 
 

Indikátor/y 

 

 
Vazba na 

prioritu/cíl SR 

Typ aktivity 
 
 

Odpovědnost 

 
Potenciální 
realizátor 
(případně 
partneři) 

- Termín realizace 
- Plánovaný počet 

setkání/aktivit 
(pokud je 

relevantní) 
- Poznámka 

 
Zdroj 

financování 
(Výše 

nákladů*) 

Popis a cíl aktivity 

Cílová skupina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program 
podpory 

ředitelů a vedení 
ZŠ 

- počet zrealizovaných 
seminářů / workshopů 

 
- počet zrealizovaných 
společných setkání 
(výměna zkušeností) - 
ředitelé a vedení ZŠ 

 

- počet ředitelů ZŠ 
účastnících se 
jednotlivých 
zrealizovaných 
seminářů/workshopů 
nebo společných 
setkání (výměna 
zkušeností) 

Priorita 4 - 
Spolupráce 

 
4.2 Rozvoj 
spolupráce, 
sdílení a síťování 
škol a školských 
zařízení na všech 
úrovních a v 
rámci všech typů 
škol 

 

2.5 Další 
vzdělávání a 
podpora rozvoje 
lidských zdrojů ve 
školství/STŘEDNÍ 
VAZBA/ 

Typ aktivity 

→ aktivita spolupráce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

realizátor 
projektu MAP 
v ORP 
Břeclav II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nositel 
projektu 
MAP v 
ORP 
Břeclav II a 
partner s 
finančním 
příspěvkem 

- 02/2021 - 01/2022 

 
- plánována 
realizace 2 
aktivit/akcí včetně 
workshopu/ 
semináře v průběhu 
12 měsíců 

 
příležitost 

 

 návazná/pokračující 
aktivita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAP II 

 
odhad 
nákladů 
v případě 
semináře 
cca 15.000 
Kč 

Popis a cíl aktivity 
→ Komplexní program mající za cíl 
zaměřit se na ředitele ZŠ a jejich 
podporu se záměrem rozvoje tvorby 
sítí, spolupráce, předávání zkušeností 
(v oblasti řízení škol, metodická 
pomoc, manažerské dovednosti, 
krizové řízení apod.), komunikace a 
zvyšování kompetencí ředitelů ZŠ - 
vzájemné setkávání ředitelů ZŠ v 
území ORP Břeclav, předpoklad 
realizovat periodicky 2x za období → 
1x se jako součástí setkávání jeví 
vhodné zajištění školení 
(semináře/webináře apod.) pro 
ředitele ve vybraných oblastech a 
také 1x organizace tematické 
exkurze, součástí aktivity bude také 
evaluace a zjištění zpětné vazby od 
účastníků a přenos zjištěných 
výsledků do další práce realizačního 
týmu projektu 

Cílová skupina 
→ ředitelé ZŠ (primárně), přeneseně 
žáci v ZŠ, potažmo také učitelé ZŠ 
v území ORP Břeclav 
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Název aktivity 

 
 

Indikátor/y 

 

 
Vazba na 

prioritu/cíl SR 

Typ aktivity 
 
 

Odpovědnost 

 
Potenciální 
realizátor 
(případně 
partneři) 

- Termín realizace 
- Plánovaný počet 

setkání/aktivit 
(pokud je 

relevantní) 
- Poznámka 

 
Zdroj 

financování 
(Výše 

nákladů*) 

Popis a cíl aktivity 

Cílová skupina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tematická 
setkávání 
pracovníků 
školních 
družin 

- počet zrealizovaných 
společných setkání 
(výměna zkušeností) - 
ŠD 

 

- počet pracovníků ŠD 
účastnících se 
jednotlivých 
zrealizovaných 
společných setkání 
(výměna zkušeností) 

Priorita 4 - 
Spolupráce 

 
4.2 Rozvoj 
spolupráce, 
sdílení a síťování 
škol a školských 
zařízení na všech 
úrovních a v 
rámci všech typů 
škol 

Typ aktivity 

→ aktivita spolupráce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

realizátor 
projektu MAP 
v ORP 
Břeclav II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nositel 
projektu 
MAP v ORP 
Břeclav II a 
partner s 
finančním 
příspěvkem 

- 02/2021 - 01/2022 

 
- plánována 2 
setkání/aktivity 
v průběhu 12 
měsíců 

 
 

příležitost 
 

 návazná/pokračující 
aktivita 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAP II 
 
odhad 
nákladů: 
2.000 
Kč/jedno 
setkání 

 
(v případě 
realizace 
semináře 
cca 15 000 
Kč) 

Popis a cíl aktivity 
→ Podpora rozvoje sítí, diskuze nad 
aktuálními tématy a předávání dobré 
praxe a zkušeností vychovatelek 
školních družin (práce profesních 
společenství); tematická setkání 
zaměřena např. na zvyšování 
kolektivní schopnosti zlepšovat 
výsledky žáků; dále se bude jednat o 
sdílení zkušeností a předávání 
nových poznatků a informací, podpora 
za účasti odborníka z 
praxe/metodický kabinet/případně 
také realizace semináře/webináře. 
Možná vazba na stěžejní témata - 
podpora čtenářské gramotnosti, 
matematické gramotnosti, inkluzivní 
vzdělávání, dále pak na polytechnické 
vzdělávání, rozvoj logického myšlení 
žáků ZŠ a dalších oblastí včetně 
možnosti propojování formálního a 
neformálního vzdělávání – dle volby 
tématu. 

Cílová skupina 

→ pracovníci/ vychovatelky ŠD 
(primárně), přeneseně – žáci v ZŠ, 
potažmo také pedagogové ZŠ a 
rodiče žáků v území ORP Břeclav 
v území ORP Břeclav 
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Název aktivity 

 
 

Indikátor/y 

 

 
Vazba na 

prioritu/cíl SR 

Typ aktivity 
 
 

Odpovědnost 

 
Potenciální 
realizátor 
(případně 
partneři) 

- Termín realizace 
- Plánovaný počet 

setkání/aktivit 
(pokud je 

relevantní) 
- Poznámka 

 
Zdroj 

financování 
(Výše 

nákladů*) 

Popis a cíl aktivity 

Cílová skupina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozvoj sítí a 

sdílení 
dobré praxe 

pedagogové ZŠ 

- počet zrealizovaných 
společných setkání 
(výměna zkušeností) - 
pedagogové ZŠ 

 

- počet pedagogů ZŠ 
(pedagogických 
pracovníků ZŠ 
účastnících se 
jednotlivých 
zrealizovaných 
společných setkání 
(výměna zkušeností) 

Priorita 4 - 
Spolupráce 

 
4.2 Rozvoj 
spolupráce, 
sdílení a síťování 
škol a školských 
zařízení na všech 
úrovních a v 
rámci všech typů 
škol 

Typ aktivity 

→ aktivita spolupráce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
realizátor 
projektu MAP 
v ORP 
Břeclav II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nositel 
projektu 
MAP v ORP 
Břeclav II a 
partner s 
finančním 
příspěvkem 

- 02/2021 - 01/2022 

 
- plánována 2 - 3 
setkání/aktivity 
v průběhu 12 
měsíců 

 
 

příležitost 
 

 návazná/pokračující 
aktivita 

 
 
 
 
 
 
 

 
MAP II 

 
odhad 
nákladů 
2.000 
Kč/jedno 
setkání 

 
(v případě 
realizace 
semináře 
cca 15 000 
Kč) 

Popis a cíl aktivity 
→ Plánováno tematické setkávání 
učitelů ZŠ s cílem diskuze nad 
stanovenými odbornými tématy a 
aktuálními problémy, sdílení dobré 
praxe, sdílení zkušeností, tvorba sítí, 
předávání nových poznatků a 
informací; na setkáních účast 
odborníka z praxe/metodické 
kabinety/případně také seminář 
(webinář). Možná vazba na stěžejní 
témata - podpora čtenářské 
gramotnosti, matematické 
gramotnosti, inkluzivní vzdělávání, 
polytechnického vzdělávání a dalších 
oblastí včetně možnosti propojování 
formálního a neformálního vzdělávání 

Cílová skupina 
→ pedagogové ZŠ, dále pak ředitelé 
ZŠ, dále pak částečně i žáci ZŠ, 
rodiče v území ORP Břeclav 
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Název aktivity 

 
 

Indikátor/y 

 

 
Vazba na 

prioritu/cíl SR 

Typ aktivity 
 
 

Odpovědnost 

 
Potenciální 
realizátor 
(případně 
partneři) 

- Termín realizace 
- Plánovaný počet 

setkání/aktivit 
(pokud je 

relevantní) 
- Poznámka 

 
Zdroj 

financování 
(Výše 

nákladů*) 

Popis a cíl aktivity 

Cílová skupina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tematická 
setkávání 

zástupců škol v 
oblasti 

výchovného 
a kariérního 
poradenství 

- počet zrealizovaných 
společných setkání 
(výměna zkušeností) - 
zástupci škol v oblasti 
výchovného a 
kariérního poradenství 

 
- počet pedagogů 
ZŠ/pedagogických 
pracovníků ZŠ 
účastnících se 
jednotlivých 
zrealizovaných 
společných setkání 
(výměna zkušeností) 

Priorita 3 - 
Otevřené 
vzdělávání - 
podpora rozvoje 
každého žáka 

 
3.1 Aktivity pro 
inkluzi, podpora 
dětí a žáků se 
speciálními 
vzdělávacími 
potřebami 

 
3.2 Kariérové 
poradenství a 
příprava na 
budoucí povolání, 
rozvoj 
podnikavosti a 
iniciativy dětí a 
žáků 

Typ aktivity 

→ aktivita spolupráce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
realizátor 
projektu MAP 
v ORP 
Břeclav II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nositel 
projektu 
MAP v ORP 
Břeclav II a 
partner s 
finančním 
příspěvkem 

- 02/2021 - 01/2022 

 
- plánována 2 - 3 
setkání/aktivity 
v průběhu 12 
měsíců 

 
 

příležitost 
 

 návazná/pokračující 
aktivita 

 
 
 
 
 
 

 
MAP II 

 

odhad 
nákladů: 
2.000 
Kč/jedno 
setkání 

 

(v případě 
realizace 
semináře 
cca 15 000 
Kč) 

Popis a cíl aktivity 
→ Plánována vzájemné tematická 
setkávání výchovných 
poradců/kariérních poradců ZŠ, kdy 
budou společně diskutovat nad 
aktuálními problémy z jejich praxe; 
sdílení zkušeností a přenos dobré 
praxe, předávání nových poznatků 
a informací, případně; síťování. 
Cílem je také zapojení odborníka z 
praxe/metodický kabinet/případně 
realizace semináře (webináře) či 
exkurze v souvislosti se zaměřením 
aktivity. 

Cílová skupina 
→ primárně - pedagogové a 
pedagogičtí pracovníci ZŠ (výchovní 
poradci/kariérní poradci) v území 
ORP Břeclav; dále pak ředitelé ZŠ v 
území ORP Břeclav 
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Název aktivity 

 
 

Indikátor/y 

 

 
Vazba na 

prioritu/cíl SR 

Typ aktivity 
 
 

Odpovědnost 

 
Potenciální 
realizátor 
(případně 
partneři) 

- Termín realizace 
- Plánovaný počet 

setkání/aktivit 
(pokud je 

relevantní) 
- Poznámka 

 
Zdroj 

financování 
(Výše 

nákladů*) 

Popis a cíl aktivity 

Cílová skupina 

 
 
 
 
 

 
Sdílený rodilý 

mluvčí 
anglického 

jazyka 

- počet zrealizovaných 
aktivit zaměřených na 
zvýšení úrovně 
jazykového vzdělávání 
v ZŠ 

 

- počet zapojených ZŠ 
do aktivity 

Priorita 2 - 
Podpora 
rozvoje 
kvalitního 
vzdělávání 

 

2.3 Podpora 
rozvoje dalších 
klíčových 
kompetencí 
dětí a žáků 

Typ aktivity 
→ aktivita spolupráce 

 
 
 
 
 

 
realizátor 
projektu MAP 
v ORP 
Břeclav II 

 
 
 
 
 
nositel 
projektu 
MAP v ORP 
Břeclav II a 
partner s 
finančním 
příspěvkem 

- 02/2021 - 01/2022 
 

- předpoklad - 30 - 
35 hodin práce 
rodilého mluvčího / 
1 školní rok 

 
příležitost 

 

 návazná/pokračující 
aktivita 

 
 
 
 
 
 
 

MAP II 

Popis a cíl aktivity 
→ Zaměřeno na obohacení výuky 
anglického jazyka na 2.stupni ZŠ; 
předpokládá se aktivita – rodilý mluvčí 
ve výuce, a to formou tandemu ve 
spolupráci s pedagogem jako 
odborným garantem. 

Cílová skupina 

→ primárně – žáci 2. stupně ZŠ, 
pedagogové ZŠ (dále pak ředitelé ZŠ 
z území ORP Břeclav) 
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Název aktivity 

 
 

Indikátor/y 

 
 

Vazba na 
prioritu/cíl 

SR 

Typ aktivity 
 
 

Odpovědnost 

 
Potenciální 
realizátor 
(případně 
partneři) 

- Termín realizace 
- Plánovaný počet 

setkání/aktivit 
(pokud je 

relevantní) 
- Poznámka 

 

 
Zdroj financování 
(Výše nákladů*) 

Popis a cíl aktivity 

Cílová skupina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpora práce 
asistentů 

pedagoga ZŠ 

- počet zrealizovaných 
společných setkání 
(výměna zkušeností) - 
asistenti pedagoga ZŠ 

 

- počet asistentů 
pedagoga ZŠ 
účastnících se 
jednotlivých 
zrealizovaných 
společných setkání 
(výměna zkušeností) 

Priorita 3 - 
Otevřené 
vzdělávání - 
podpora 
rozvoje 
každého 
žáka 

 
3.1 Aktivity 
pro inkluzi, 
podpora dětí 
a žáků se 
speciálními 
vzdělávacími 
potřebami 

 

2.5 Další 
vzdělávání a 
podpora 
rozvoje 
lidských 
zdrojů ve 
školství 
(STŘEDNÍ 
VAZBA) 

Typ aktivity 

→ aktivita spolupráce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

realizátor 
projektu MAP 
v ORP 
Břeclav II 

 
 
 
 
 
 
 

nositel 
projektu 
MAP v 
ORP 
Břeclav II a 
partner s 
finančním 
příspěvkem 

- 02/2021 - 01/2022 

 
- plánována 2 - 3 
setkání/aktivity 
(včetně tematického 
workshopu/semináře) 
v průběhu 12 měsíců 

 
příležitost 

 

návazná/pokračující 
aktivita 

 
 
 
 
 
 
 

 
MAP II 

 

odhad nákladů: 
2.000 Kč/jedno 
setkání, v případě 
semináře/workshopu 
cca 15.000 Kč 

Popis a cíl aktivity 
→ V rámci této aktivity je plánováno 
tematické setkávání asistentů 
pedagogů v ZŠ s cílem diskuze nad 
stanovenými odbornými tématy a 
aktuálními problémy, sdílení dobré 
praxe, sdílení zkušeností, tvorba sítí, 
předávání nových poznatků a 
informací; na setkáních účast 
odborníka z praxe/metodické 
kabinety. Plánován jeden tematický 
workshop/seminář (webinář) pro 
asistenty pedagogů v ZŠ (např. 
formou tematické konference). 

Cílová skupina 
→ primárními cílovými skupinami 
jsou: asistenti pedagogů v ZŠ 
pedagogové a ředitelé ZŠ, potažmo 
žáci ZŠ a také rodiče v území ORP 
Břeclav 
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Název aktivity 

 
 

Indikátor/y 

 

 
Vazba na 

prioritu/cíl SR 

Typ aktivity 
 
 

Odpovědnost 

 
Potenciální 
realizátor 
(případně 
partneři) 

- Termín realizace 
- Plánovaný počet 

setkání/aktivit 
(pokud je 

relevantní) 
- Poznámka 

 
Zdroj 

financování 
(Výše 

nákladů*) 

Popis a cíl aktivity 

Cílová skupina 

 
 
 
 
 
 
 
 

Podpora práce 
zástupců 

ředitelů ZŠ 

- počet zrealizovaných 
společných setkání 
(výměna zkušeností) - 
zástupci ředitelů ZŠ 

 

- počet zástupců 
ředitelů ZŠ účastnících 
se jednotlivých 
zrealizovaných 
společných setkání 
(výměna zkušeností) 

Priorita 4 - 
Spolupráce 

 
4.2 Rozvoj 
spolupráce, 
sdílení a 
síťování škol a 
školských 
zařízení na 
všech úrovních 
a v rámci všech 
typů škol 

Typ aktivity 

→ aktivita spolupráce 
 
 
 
 
 
 
 

 
realizátor 
projektu MAP 
v ORP 
Břeclav II 

 
 
 
 
 
 
 

nositel 
projektu 
MAP v ORP 
Břeclav II a 
partner s 
finančním 
příspěvkem 

- 02/2021 - 01/2022 

 
- plánována 2 
setkání/aktivity 
v průběhu 12 
měsíců 

 
 

příležitost 
 

 návazná/pokračující 
aktivita 

 
 
 
 
 
 
 

MAP II 
 

odhad 
nákladů: 
2.000 
Kč/jedno 
setkání 

Popis a cíl aktivity 
→ Plánováno tematické setkávání 
zástupců ředitelů ZŠ s cílem diskuze 
nad stanovenými odbornými tématy a 
aktuálními problémy, sdílení dobré 
praxe, sdílení zkušeností (možnost 
např. i formou odborné exkurze), 
tvorba sítí, předávání nových 
poznatků a informací; na setkáních 
účast odborníka z praxe/metodické 
kabinety/webináře apod. 

Cílová skupina 
→ primární cílovou skupinou jsou 
zástupci ředitelů ZŠ dále ředitelé ZŠ, 
potažmo pedagogové ZŠ v území 
ORP Břeclav 
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Název aktivity 

 
 

Indikátor/y 

 

 
Vazba na 

prioritu/cíl SR 

Typ aktivity 
 
 

Odpovědnost 

 
Potenciální 
realizátor 
(případně 
partneři) 

- Termín realizace 
- Plánovaný počet 

setkání/aktivit 
(pokud je 

relevantní) 
- Poznámka 

 
Zdroj 

financování 
(Výše 

nákladů*) 

Popis a cíl aktivity 

Cílová skupina 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podpora rozvoje 
přírodních věd, 

fyziky a 
polytechniky na 

ZŠ 

- počet zrealizovaných 
aktivit zaměřených na 
podporu rozvoje 
přírodních věd, fyziky a 
polytechniky na ZŠ 

 
- počet pedagogů ZŠ, 
kteří se aktivit na 
podporu rozvoje 
přírodních věd, fyziky a 
polytechniky účastnili 

Priorita 2 - 
Podpora 
rozvoje 
kvalitního 
vzdělávání 

 
2.2 Podpora 
rozvoje 
polytechnického, 
přírodovědného 
a EVVO 
vzdělávání v MŠ 
a ZŠ 

 

2.3 Podpora 
rozvoje dalších 
klíčových 
kompetencí dětí 
a žáků 

Typ aktivity 
→ aktivita spolupráce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

realizátor 
projektu MAP 
v ORP 
Břeclav II 

 
 
 
 
 
 
 

 
nositel 
projektu 
MAP v ORP 
Břeclav II a 
partner s 
finančním 
příspěvkem 

- 02/2021 - 01/2022 
 

- plánovány 2 
workshopy 
zaměřené na 
chemické pokusy 
pro 2. stupeň ZŠ 
- dále plánovány 1 - 
2 další 
aktivity/setkávání 
v průběhu 12 
měsíců 

 
 

příležitost 
 
 návazná/pokračující 
aktivita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAP II 

Popis a cíl aktivity 
→ Plánováno jako ucelená, navazující 
podpora ZŠ v oblastech rozvoje 
přírodních věd, polytechniky a fyziky. 
Cílem je podpora rozvoje a zavádění 
metod a forem výchovně 
vzdělávacího procesu zaměřených na 
podporu zvyšování motivace žáků o 
polytechniku, fyziku a další 
přírodovědné obory, sídlení dobré 
praxe (např. i formou tematické 
exkurze pro pedagogy 
přírodovědných oborů), 
semináře/workshopy/webináře apod. 
pro pedagogy ZŠ. 

Cílová skupina 
→ primární cílovou skupinou jsou 
pedagogové ZŠ, dále pak žáci ZŠ v 
území ORP Břeclav 
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Název aktivity 

 
 

Indikátor/y 

 

 
Vazba na 

prioritu/cíl SR 

Typ aktivity 
 
 

Odpovědnost 

 
Potenciální 
realizátor 
(případně 
partneři) 

- Termín realizace 
- Plánovaný počet 

setkání/aktivit 
(pokud je 

relevantní) 
- Poznámka 

 
Zdroj 

financování 
(Výše 

nákladů*) 

Popis a cíl aktivity 

Cílová skupina 

 - počet zrealizovaných 
společných setkání 

Priorita 4 - 
Spolupráce 

Typ aktivity 
→ aktivita spolupráce 

  - 02/2021 - 01/2022 
 

- plánováno 1 
setkání v průběhu 
12 měsíců 

 
 

příležitost 
 
 návazná/pokračující 
aktivita 

 
(pozn.-v předchozím 
období nebyla aktivita 
realizována z důvodu 
situace ohledně 
výskytu koronaviru 
v ČR) 

 

       

 
 
 
 

Konference 
ředitelů 

a zástupců škol 
a 

školských 
zařízení a 

zřizovatelů 

- počet zapojených 
MŠ/ZŠ do aktivit na 
podporu spolupráce a 
komunikace 

4.2 Rozvoj 
spolupráce, 
sdílení a 
síťování škol a 
školských 
zařízení na 
všech úrovních 
a v rámci všech 
typů škol 

 

4.3 Spolupráce 
a síťování škol 
a školských 
zařízení s 
dalšími 
subjekty 
působícími v 
oblasti 
vzdělávání 

Popis a cíl aktivity 
→ Plánována je realizace setkání 
ředitelů a zástupců škol (MŠ/ZŠ) a 
školských zařízení v území SO ORP 
Břeclav se zřizovateli škol. Cílem je 
rozvoj diskuze nad aktuálními 
problémy v území v oblasti 
vzdělávání, zlepšení vzájemné 
komunikace škola-zřizovatel, 
předávání nových poznatků a 
informací, sdílení zkušeností a dobré 
praxe, možnost přizvání odborníka 
z praxe/lektora. 

 
 
 
 
 

 
realizátor 
projektu MAP 
v ORP 
Břeclav II 

 
 
 
 

nositel 
projektu 
MAP v ORP 
Břeclav II a 
partner s 
finančním 
příspěvkem 

MAP II 
 
odhad 
nákladů na 
aktivitu 
9 000 Kč 
(tento odhad, 
bude 
ovlivněno 
volbou 
vhodného 
prostoru pro 
realizaci); v 
případě 
přizvání 
lektora dojde 
k navýšení 
nákladů 

Cílová skupina 

→ ředitelé a pedagogové MŠ/ZŠ, 
zřizovatelé škol, potažmo děti a žáci, 
rodiče v území ORP Břeclav 
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Název aktivity 

 
 

Indikátor/y 

 

 
Vazba na 

prioritu/cíl SR 

Typ aktivity 
 
 

Odpovědnost 

 
Potenciální 
realizátor 
(případně 
partneři) 

- Termín realizace 
- Plánovaný počet 

setkání/aktivit 
(pokud je 

relevantní) 
- Poznámka 

 
Zdroj 

financování 
(Výše 

nákladů*) 

Popis a cíl aktivity 

Cílová skupina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kulatý stůl – 

sociálně právní 
ochrana dětí 

- počet zrealizovaných 
společných setkání - 
téma sociálně právní 
ochrana dětí 

 

- počet zapojených 
MŠ/ZŠ do aktivit na 
podporu spolupráce a 
komunikace 

Priorita 4 - 
Spolupráce 

 

4.3 Spolupráce 
a síťování škol 
a školských 
zařízení s 
dalšími 
subjekty 
působícími v 
oblasti 
vzdělávání 

Typ aktivity 
→ aktivita spolupráce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

realizátor 
projektu MAP 
v ORP 
Břeclav II 

 
 
 
 
 
 
 

 
nositel 
projektu 
MAP v ORP 
Břeclav II a 
partner s 
finančním 
příspěvkem 

- 02/2021 - 01/2022 
 

- plánována 2 
setkání (předpoklad 
realizace - jaro, 
podzim) v průběhu 
12 měsíců 

 
příležitost 

 
 návazná/pokračující 
aktivita 

 
 

(pozn.-v předchozím 
období nebyla aktivita 
realizována z důvodu 
situace ohledně 
výskytu koronaviru 

v ČR) 

 
 
 
 
 
 
 

 
MAP II 

 
odhad 
nákladů: 
8 000 
Kč/jedno 
setkání 

Popis a cíl aktivity 
→ Aktivita je plánována jako forma 
vytvoření platformy pro vzájemné 
setkávání; uskuteční setkání zástupců 
OSPOD, PPP, ASZ a dalších aktérů 
ze sociální oblasti s cílem diskutovat o 
aktuálních problémech v území. 
Předpokládá se zapojením vedoucích 
pracovníků škol (MŠ, ZŠ) či 
výchovných poradců, záměrem je 
snižovat nerovnosti a podporovat 
ohrožené žáky, prevence sociálně 
patologických jevů. Možnost zapojení 
odborníka z praxe. 

Cílová skupina 

→ primárními cílovými skupinami 
jsou: pedagogové a ředitelé ZŠ, MŠ, 
žáci ZŠ, představitelé PPP, OSPOD, 
ASZ, zřizovatelé a také rodiče v 
území ORP Břeclav 
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Název aktivity 

 
 

Indikátor/y 

 

 
Vazba na 

prioritu/cíl SR 

Typ aktivity 
 
 

Odpovědnost 

 
Potenciální 
realizátor 
(případně 
partneři) 

- Termín realizace 
- Plánovaný počet 

setkání/aktivit 
(pokud je 

relevantní) 
- Poznámka 

 
Zdroj 

financování 
(Výše 

nákladů*) 

Popis a cíl aktivity 

Cílová skupina 

 
- počet ZŠ zapojených 

Priorita 2 - Typ aktivity   
 
 
 
 
 
 
 

 
nositel 
projektu 
MAP v ORP 
Břeclav II a 
partner s 
finančním 
příspěvkem 

- 02/2021 - 01/2022 
 

- plánována 1 
aktivita (za každou 
zapojenou školu do 
aktivity → možnost 
zapojit pouze jednu 
třídu/školní 
kroužek) v průběhu 
12 měsíců 

 
příležitost 

návazná/pokračující 
aktivita 

 
(pozn. příprava 
zahájena 2020) 

 

 
do aktivity 

Podpora → aktivita spolupráce   

  rozvoje 
 

  
Popis a cíl aktivity 
→ Aktivita obsahově připravena již 
v předchozím období; klade si za cíl 
podporu finanční / matematické 
gramotnosti žáků 2. stupně ZŠ; 
rozvíjeno bude ekonomického 
myšlení, samostatná projektová 
práce, prezentační dovedností, práce 
s textem a informacemi, rozvoj 
kreativity a práce v týmu. Aktivita 
bude realizována formou vytvoření 
„výzvy“ pro podání 
třídního projektu, který bude následně 
vyhodnocen a bude mu přidělena 
stanovená výše „dotace“ 

Předpokladem je i zapojení 
odborného garanta pro správné 
konkrétní nastavení podmínek 
aktivity. 

   matematické 
pregramotnosti 

 

 
MAP II 

 

 
"Zpracuj projekt" 

 a gramotnosti 
 

2.3 Podpora 
rozvoje dalších 

 

realizátor 
projektu MAP 
v ORP 

→ z toho 
odborný 
garant/expert 
(předpoklad 

  klíčových 
kompetencí dětí 
a žáků 

Břeclav II financování z 
osobních 
přímých 
nákladů) 

   Cílová skupina   

   → primární cílovou skupinou žáci   

   2.stupně ZŠ, pedagogové ZŠ v území   

   ORP Břeclav   
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Název aktivity 

 
 

Indikátor/y 

 

 
Vazba na 

prioritu/cíl SR 

Typ aktivity 
 
 

Odpovědnost 

 
Potenciální 
realizátor 
(případně 
partneři) 

- Termín realizace 
- Plánovaný počet 

setkání/aktivit 
(pokud je 

relevantní) 
- Poznámka 

 
Zdroj 

financování 
(Výše 

nákladů*) 

Popis a cíl aktivity 

Cílová skupina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tvořivost, 
technické 
myšlení a 
manuální 

zručnost v MŠ 

- počet zrealizovaných 
aktivit zaměřených na 
podporu 
polytechnického 
vzdělávání (v MŠ) 

 
- počet učitelů MŠ, kteří 
se aktivit na podporu 
polytechnického 
vzdělávání účastnili 

Priorita 2 - 
Podpora 
rozvoje 
kvalitního 
vzdělávání 

 
2.2 Podpora 
rozvoje 
polytechnického, 
přírodovědného 
a EVVO 
vzdělávání v MŠ 
a ZŠ 

Typ aktivity 
→ aktivita spolupráce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
realizátor 
projektu MAP 
v ORP 
Břeclav II 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
nositel 
projektu 
MAP v 
ORP 
Břeclav II a 
partner s 
finančním 
příspěvkem 

- 02/2021 - 01/2022 
 

- plánováno 1 - 2 
setkání zástupců 
zapojených MŠ, a to 
včetně tematického 
semináře/workshopu 
pro učitele MŠ 

 
- v případě dobré 
epidemiologické 
situace → 
workshopy 
s odborníkem 
s dětmi přímo 
v zapojených MŠ 

 
příležitost 

 

 návazná/pokračující 
aktivita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAP II 

Popis a cíl aktivity 
→ Další pokračování v aktivitě z 
předchozího období a podpora 
zapojených MŠ; zaměřeno na rozvoj 
polytechnického vzdělávání v MŠ. 
Cílem je nadále podporovat rozvoj a 
zavádění metod a forem výchovně 
vzdělávacího procesu zaměřených na 
podporu zvyšování motivace dětí pro 
studium technických i přírodovědných 
oborů včetně případného pořízení 
neinvestičního vybavení, formy 
realizace: sídlení dobré praxe, 
semináře/workshopy pro učitele MŠ, 
na kterých bude docházet také 
setkávání zástupců MŠ, kteří jsou do 
aktivity zapojení. Plánováno je také 
setkání zástupců MŠ, kteří jsou do 
této aktivity zapojeni. 
V případě dobré epidemiologické 
situace (z důvodu koronaviru) možná 
realizace workshopů s dětmi přímo 
v zapojených MŠ pod vedením 
odborníka. 

Cílová skupina 
→ děti v MŠ, učitelé a ředitelé MŠ, 
potažmo rodiče dětí v území ORP 
Břeclav 
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Název aktivity 

 
 

Indikátor/y 

 

 
Vazba na 

prioritu/cíl SR 

Typ aktivity 
 
 

Odpovědnost 

 
Potenciální 
realizátor 
(případně 
partneři) 

- Termín realizace 
- Plánovaný počet 

setkání/aktivit 
(pokud je 

relevantní) 
- Poznámka 

 
Zdroj 

financování 
(Výše 

nákladů*) 

Popis a cíl aktivity 

Cílová skupina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knihovničky na 
cestách 

- počet pedagogů MŠ, 
kteří se zúčastnili 
aktivit/setkání 

 
- počet MŠ zapojených 
do aktivity 

Priorita 2 - 
Podpora 
rozvoje 
kvalitního 
vzdělávání 

 

2.1 Podpora 
rozvoje 
čtenářské a 
matematické 
pregramotnosti 
a gramotnosti 

 

4.3 Spolupráce 
a síťování škol 
a školských 
zařízení s 
dalšími subjekty 
působícími v 
oblasti 
vzdělávání 
(SLABÁ 
VAZBA) 

Typ aktivity 
→ aktivita spolupráce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

realizátor 
projektu MAP 
v ORP 
Břeclav II 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
nositel 
projektu 
MAP v ORP 
Břeclav II a 
partner s 
finančním 
příspěvkem 

- 02/2021 - 01/2022 
 

- plánována 1 - 2 
setkání v průběhu 
včetně 1 workshopu 
v průběhu 12 
měsíců 

 

příležitost 
 
 návazná/pokračující 
aktivita 

 
(pozn.-v předchozím 
období nebyla aktivita 
realizována z důvodu 
situace ohledně 
výskytu koronaviru 
v ČR); 

 
 
 
 
 
 

MAP II 
 
odhad 
nákladů: 
2.000 
Kč/jedno 
setkání, 
v případě 
realizace 
workshopu 
práci 
s hlasem – 
odhad 
nákladů cca 
15.000 Kč 

Popis a cíl aktivity 
→ Cílem je dále rozvíjet čtenářskou 
pregramotnost v MŠ, a to sdílením 
dobré praxe a tematickou diskuzí do 
aktivity zapojených MŠ na jejich 
plánovaném setkání, včetně s tím 
spojené evaluace a zjištění zpětné 
vazby od zapojených MŠ a přenos 
zjištěných výsledků do další práce 
realizačního týmu projektu; současně 
je plánováno realizovat tematický 
workshop/seminář zaměřený na práci 
s hlasem jako podstatným pracovním 
prostředkem pedagoga a praktický 
nácvik hlasových technik 

Cílová skupina 
→ primárními cílovými skupinami 
jsou: děti MŠ, pedagogové a ředitelé 
MŠ; 
dále pak také rodiče v území ORP 
Břeclav 
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Název aktivity 

 
 

Indikátor/y 

 

 
Vazba na 

prioritu/cíl SR 

Typ aktivity 
 
 

Odpovědnost 

 
Potenciální 
realizátor 
(případně 
partneři) 

- Termín realizace 
- Plánovaný 
počet 

setkání/aktivit 
(pokud je 

relevantní) 
- Poznámka 

 
Zdroj 

financování 
(Výše 

nákladů*) 

Popis a cíl aktivity 

Cílová skupina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seznamte se s 
ozoboty 

- počet MŠ zapojených 
do aktivity 

 

- počet ŠD zapojených 
do aktivity 

 
- počet pedagogů MŠ, 
kteří se zúčastnili aktivit 

 

- počet pracovníků ŠD, 
kteří se zúčastnili aktivit 

Priorita 2 - 
Podpora 
rozvoje 
kvalitního 
vzdělávání 

 
2.2 Podpora 
rozvoje 
polytechnického, 
přírodovědného 
a EVVO 
vzdělávání v MŠ 
a ZŠ 

 

2.3 Podpora 
rozvoje dalších 
klíčových 
kompetencí dětí 
a žáků 

 
2.5 Další 
vzdělávání a 
podpora rozvoje 
lidských zdrojů 
ve školství 

Typ aktivity 
→ aktivita spolupráce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
realizátor 
projektu MAP 
v ORP 
Břeclav II 

 
 
 
 
 
 
 
 

nositel 
projektu 
MAP v ORP 
Břeclav II a 
partner s 
finančním 
příspěvkem 

- 02/2021 - 
01/2022 

 

- plánovány 2 – 3 
aktivity v průběhu 
12 měsíců 

 
příležitost 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAP II 
 
(odhad 
nákladů: 
2.000 
Kč/jedno 
setkání) 

Popis a cíl aktivity 
→ Plánováno realizovat aktivity na 
seznámení učitelů MŠ a pracovníků 
ŠD či dalších pedagogických 
pracovníků s interaktivní hračkou 
Ozobot, která zábavnou formou rozvíjí 
kreativitu, logické myšlení dětí a 
nabízí jim první krůčky 
k programování. Možné formy aktivit 
jsou: sdílení dobré praxe za účasti 
odborníka, workshop/seminář 
(webinář) apod. 
Cílem je podpora rozvoje dalších 
klíčových kompetencí, logického 
myšlení u dětí MŠ a žáků ZŠ – 
diskuze nad možností využití ozobotů 
v MŠ a ŠD v družinách, a to včetně 
možného pořízení neinvestičního 
vybavení za účelem rozvoje motivace 
dětí a žáků v této oblasti. 

Cílová skupina 
→ primární cílovou skupinou jsou 
učitelé MŠ, vychovatelé ŠD (dále pak 
také děti v MŠ, žáci v ZŠ) v území 
ORP Břeclav 
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Název aktivity 

 
 

 
Indikátor/y 

 
 

Vazba na 
prioritu/cíl SR 

Typ aktivity 
 
 

 
Odpovědnost 

 
 

Potenciální 
realizátor 
(případně 
partneři) 

- Termín 
realizace 

- Plánovaný 
počet 

setkání/aktivit 
(pokud je 

relevantní) 
- Poznámka 

 
 

Zdroj 
financování 

(Výše 
nákladů*) 

Popis a cíl aktivity 

 
Cílová skupina 

 - počet ZŠ zapojených 
do aktivity 

P Priorita 4 - 
Spolupráce 

Typ aktivity 

→ aktivita spolupráce 
  02/2021-1/2022 

 
 

- plánována 1 
aktivita v průběhu 
12 měsíců 

 
 

příležitost 

 

 
 
 
 
 
 

 
Setkání zástupců 

školních 
(žákovských) 
parlamentů 

 
4.2 Rozvoj 
spolupráce, 
sdílení a síťování 
škol a školských 
zařízení na 
všech úrovních a 
v rámci všech 
typů škol 

Popis a cíl aktivity 
→ Plánována realizace jednoho 
setkání zástupců žákovských 
parlamentů (včetně pedagogů) ze 
zapojených ZŠ v území; cílem je 
vzájemné sdílení dobré praxe, 
inspirace a diskuze nad aktuálními 
tématy v území. 

 
 
 
 
 
 

 
realizátor 
projektu MAP 
v ORP 
Břeclav II 

 
 
 
 
 
 
nositel 
projektu MAP 
v ORP 
Břeclav II a 
partner s 
finančním 
příspěvkem 

 
 

 
MAP II 

 
 

odhad 
nákladů na 
aktivitu 
9 000 Kč 
(tento odhad, 
bude 
ovlivněno 
volbou 
vhodného 
prostoru pro 
realizaci); 

   Cílová skupina 
→ primární cílovou skupinou jsou žáci 
ZŠ, pedagogové ZŠ v území ORP 
Břeclav 

   

*) u aktivit, které obsahují exkurze, workshopy, webináře, semináře a další položky vyžadující důkladný a v reálném čase provedený průzkum trhu nelze stanovit výši nákladů 
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PŘEHLED AKTIVIT JEDNOTLIVÝCH ŠKOL  
 

Níže uvedená tabulka zachycuje přehled aktivit jednotlivých škol – aktivity z dotačních programů zjednodušeného vykazování tzn. projekty Operační program Výzkum, vývoj, 

vzdělávání (Výzva č. 02_18_063 - Šablony II, Výzva č. 02_20_080 Šablony III). 

Odpovědnost za realizaci nese v daném případě každá z uvedených organizací sama. 

Tyto jednotlivé aktivity škol (MŠ, ZŠ) naplňují svým obsahem priority stanovené Řídícím výborem, jako podstatné pro uvedení do akčního plánu (viz výše). 
 

Tabulka 2 

Registrační číslo projektu 
Název organizace 
(realizátora) 

Název aktivity Doba realizace Zdroj financování Typ aktivity 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010066 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kpt. Nálepky 
7, příspěvková organizace 

Školní asistent - personální podpora MŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010066 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kpt. Nálepky 
7, příspěvková organizace 

Projektový den ve škole 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010066 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kpt. Nálepky 
7, příspěvková organizace 

Projektový den mimo školu 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010066 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kpt. Nálepky 
7, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská 
pregramotnost 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010066 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kpt. Nálepky 
7, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010066 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kpt. Nálepky 
7, příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010066 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kpt. Nálepky 
7, příspěvková organizace 

Školní asistent - personální podpora ZŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010066 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kpt. Nálepky 
7, příspěvková organizace 

Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010066 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kpt. Nálepky 
7, příspěvková organizace 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 32 
hodin/32 týdnů 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 
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Registrační číslo projektu 
Název organizace 
(realizátora) 
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CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010066 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kpt. Nálepky 
7, příspěvková organizace 

Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a 
deskových her 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010066 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kpt. Nálepky 
7, příspěvková organizace 

Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v 
cizím jazyce 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010066 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kpt. Nálepky 
7, příspěvková organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010066 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kpt. Nálepky 
7, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010066 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kpt. Nálepky 
7, příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010066 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kpt. Nálepky 
7, příspěvková organizace 

Školní asistent - personální podpora 
ŠD/ŠK 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010066 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kpt. Nálepky 
7, příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010320 
Mateřská škola Moravská 
Nová Ves, okres Břeclav, 
příspěvková organizace 

Školní asistent - personální podpora MŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010320 
Mateřská škola Moravská 
Nová Ves, okres Břeclav, 
příspěvková organizace 

Projektový den ve škole 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010607 
Mateřská škola Lanžhot, 
Komenského 2 

Školní asistent - personální podpora MŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010607 
Mateřská škola Lanžhot, 
Komenského 2 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická 
pregramotnost 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 
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CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010929 
Mateřská škola Břeclav, 
Hřbitovní 8, příspěvková 
organizace 

Školní asistent - personální podpora MŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010929 
Mateřská škola Břeclav, 
Hřbitovní 8, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické 
vzdělávání 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010963 
Mateřská škola Hrušky, 
příspěvková organizace 

Projektový den ve škole 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010963 
Mateřská škola Hrušky, 
příspěvková organizace 

Projektový den mimo školu 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010963 
Mateřská škola Hrušky, 
příspěvková organizace 

Chůva - personální podpora MŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010963 
Mateřská škola Hrušky, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické 
vzdělávání 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011318 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kupkova 1, 
příspěvková organizace 

Školní asistent - personální podpora MŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011318 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kupkova 1, 
příspěvková organizace 

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 48 
hodin/48 týdnů 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011318 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kupkova 1, 
příspěvková organizace 

Projektový den ve škole 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011318 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kupkova 1, 
příspěvková organizace 

Projektový den mimo školu 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011318 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kupkova 1, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská 
pregramotnost 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 
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CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011318 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kupkova 1, 
příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011318 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kupkova 1, 
příspěvková organizace 

Školní asistent - personální podpora ZŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011318 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kupkova 1, 
příspěvková organizace 

Tandemová výuka v ZŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011318 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kupkova 1, 
příspěvková organizace 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 48 
hodin/48 týdnů 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011318 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kupkova 1, 
příspěvková organizace 

Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v 
cizím jazyce 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011318 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kupkova 1, 
příspěvková organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011318 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kupkova 1, 
příspěvková organizace 

Projektový den mimo školu 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011318 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kupkova 1, 
příspěvková organizace 

Školní psycholog - personální podpora ZŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011318 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kupkova 1, 
příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011318 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kupkova 1, 
příspěvková organizace 

Školní asistent - personální podpora 
ŠD/ŠK 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011318 
Základní škola a Mateřská 
škola Břeclav, Kupkova 1, 
příspěvková organizace 

Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 
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CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011348 
Základní škola Moravská 
Nová Ves, příspěvková 
organizace 

Školní asistent - personální podpora ZŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011348 
Základní škola Moravská 
Nová Ves, příspěvková 
organizace 

Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011348 
Základní škola Moravská 
Nová Ves, příspěvková 
organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011348 
Základní škola Moravská 
Nová Ves, příspěvková 
organizace 

Projektový den ve škole 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011348 
Základní škola Moravská 
Nová Ves, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011348 
Základní škola Moravská 
Nová Ves, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně 
sociální rozvoj 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011348 
Základní škola Moravská 
Nová Ves, příspěvková 
organizace 

Školní asistent - personální podpora 
ŠD/ŠK 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011348 
Základní škola Moravská 
Nová Ves, příspěvková 
organizace 

Projektový den v ŠD/ŠK 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011809 
Základní škola Tvrdonice, 
příspěvková organizace 

Školní asistent - personální podpora ZŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011809 
Základní škola Tvrdonice, 
příspěvková organizace 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 32 
hodin/32 týdnů 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011809 
Základní škola Tvrdonice, 
příspěvková organizace 

Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a 
deskových her 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 
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CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011809 
Základní škola Tvrdonice, 
příspěvková organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011809 
Základní škola Tvrdonice, 
příspěvková organizace 

Projektový den ve škole 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011809 
Základní škola Tvrdonice, 
příspěvková organizace 

Projektový den mimo školu 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011809 
Základní škola Tvrdonice, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011809 
Základní škola Tvrdonice, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ 
zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v 
rozsahu 8 hodin 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011809 
Základní škola Tvrdonice, 
příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011849 
Základní škola a Mateřská 
škola Hlohovec, příspěvková 
organizace 

Školní asistent - personální podpora MŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011849 
Základní škola a Mateřská 
škola Hlohovec, příspěvková 
organizace 

Projektový den ve škole 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011849 
Základní škola a Mateřská 
škola Hlohovec, příspěvková 
organizace 

Projektový den mimo školu 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011849 
Základní škola a Mateřská 
škola Hlohovec, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně 
sociální rozvoj 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011849 
Základní škola a Mateřská 
škola Hlohovec, příspěvková 
organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 
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CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011849 
Základní škola a Mateřská 
škola Hlohovec, příspěvková 
organizace 

Školní asistent - personální podpora ZŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011849 
Základní škola a Mateřská 
škola Hlohovec, příspěvková 
organizace 

Tandemová výuka v ZŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011849 
Základní škola a Mateřská 
škola Hlohovec, příspěvková 
organizace 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 16 
hodin/16 týdnů 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011849 
Základní škola a Mateřská 
škola Hlohovec, příspěvková 
organizace 

Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011849 
Základní škola a Mateřská 
škola Hlohovec, příspěvková 
organizace 

Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a 
deskových her 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011849 
Základní škola a Mateřská 
škola Hlohovec, příspěvková 
organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011849 
Základní škola a Mateřská 
škola Hlohovec, příspěvková 
organizace 

Projektový den ve škole 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011849 
Základní škola a Mateřská 
škola Hlohovec, příspěvková 
organizace 

Projektový den mimo školu 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011849 
Základní škola a Mateřská 
škola Hlohovec, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011849 
Základní škola a Mateřská 
škola Hlohovec, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ 
zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v 
rozsahu 8 hodin 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011849 
Základní škola a Mateřská 
škola Hlohovec, příspěvková 
organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 
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CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011849 
Základní škola a Mateřská 
škola Hlohovec, příspěvková 
organizace 

Školní asistent - personální podpora 
ŠD/ŠK 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011849 
Základní škola a Mateřská 
škola Hlohovec, příspěvková 
organizace 

Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub 
komunikace v cizím jazyce 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011849 
Základní škola a Mateřská 
škola Hlohovec, příspěvková 
organizace 

Projektový den v ŠD/ŠK 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011849 
Základní škola a Mateřská 
škola Hlohovec, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 
ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
osobnostně sociální rozvoj 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011849 
Základní škola a Mateřská 
škola Hlohovec, příspěvková 
organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012242 
Základní škola a Mateřská 
škola Ladná, příspěvková 
organizace 

Školní asistent - personální podpora MŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012242 
Základní škola a Mateřská 
škola Ladná, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické 
vzdělávání 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013749 
Mateřská škola Břeclav, U 
Splavu 2765, příspěvková 
organizace 

Školní asistent - personální podpora MŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013749 
Mateřská škola Břeclav, U 
Splavu 2765, příspěvková 
organizace 

Projektový den ve škole 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013749 
Mateřská škola Břeclav, U 
Splavu 2765, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická 
pregramotnost 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013749 
Mateřská škola Břeclav, U 
Splavu 2765, příspěvková 
organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 
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CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013953 
Základní škola Břeclav, 
Komenského 2, příspěvková 
organizace 

Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013953 
Základní škola Břeclav, 
Komenského 2, příspěvková 
organizace 

Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a 
deskových her 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013953 
Základní škola Břeclav, 
Komenského 2, příspěvková 
organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013953 
Základní škola Břeclav, 
Komenského 2, příspěvková 
organizace 

Projektový den ve škole 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013953 
Základní škola Břeclav, 
Komenského 2, příspěvková 
organizace 

Školní speciální pedagog - personální 
podpora ZŠ 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013953 
Základní škola Břeclav, 
Komenského 2, příspěvková 
organizace 

Projektový den mimo školu 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013953 
Základní škola Břeclav, 
Komenského 2, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně 
sociální rozvoj 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013953 
Základní škola Břeclav, 
Komenského 2, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013953 
Základní škola Břeclav, 
Komenského 2, příspěvková 
organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013953 
Základní škola Břeclav, 
Komenského 2, příspěvková 
organizace 

Školní asistent - personální podpora 
ŠD/ŠK 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013953 
Základní škola Břeclav, 
Komenského 2, příspěvková 
organizace 

Projektový den v ŠD/ŠK 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 
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CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013953 
Základní škola Břeclav, 
Komenského 2, příspěvková 
organizace 

Projektový den mimo ŠD/ŠK 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013953 
Základní škola Břeclav, 
Komenského 2, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 
ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
osobnostně sociální rozvoj 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014149 
Základní škola Valtice, okres 
Břeclav, příspěvková 
organizace 

Tandemová výuka v ZŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014149 
Základní škola Valtice, okres 
Břeclav, příspěvková 
organizace 

Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014149 
Základní škola Valtice, okres 
Břeclav, příspěvková 
organizace 

Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a 
deskových her 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014149 
Základní škola Valtice, okres 
Břeclav, příspěvková 
organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014149 
Základní škola Valtice, okres 
Břeclav, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská 
gramotnost 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014149 
Základní škola Valtice, okres 
Břeclav, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická 
gramotnost 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014509 Mateřská škola Bulhary Školní asistent - personální podpora MŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014509 Mateřská škola Bulhary 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické 
vzdělávání 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014509 Mateřská škola Bulhary 
Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 
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CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014570 
Základní škola Velké 
Bílovice, příspěvková 
organizace 

Tandemová výuka v ZŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014570 
Základní škola Velké 
Bílovice, příspěvková 
organizace 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 
hodin/64 týdnů 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014570 
Základní škola Velké 
Bílovice, příspěvková 
organizace 

Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v 
cizím jazyce 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014570 
Základní škola Velké 
Bílovice, příspěvková 
organizace 

Klub pro žáky ZŠ - klub občanského 
vzdělávání a demokratického myšlení 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014570 
Základní škola Velké 
Bílovice, příspěvková 
organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014570 
Základní škola Velké 
Bílovice, příspěvková 
organizace 

Projektový den ve škole 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014570 
Základní škola Velké 
Bílovice, příspěvková 
organizace 

Projektový den mimo školu 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014570 
Základní škola Velké 
Bílovice, příspěvková 
organizace 

Komunitně osvětová setkávání 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014570 
Základní škola Velké 
Bílovice, příspěvková 
organizace 

Školní kariérový poradce - personální 
podpora ZŠ 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014570 
Základní škola Velké 
Bílovice, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické 
vzdělávání 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014570 
Základní škola Velké 
Bílovice, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 
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CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014570 
Základní škola Velké 
Bílovice, příspěvková 
organizace 

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - 
čtenářská gramotnost 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014570 
Základní škola Velké 
Bílovice, příspěvková 
organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014570 
Základní škola Velké 
Bílovice, příspěvková 
organizace 

Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK - 48 
hodin/48 týdnů 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014570 
Základní škola Velké 
Bílovice, příspěvková 
organizace 

Projektový den v ŠD/ŠK 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014570 
Základní škola Velké 
Bílovice, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 
ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014570 
Základní škola Velké 
Bílovice, příspěvková 
organizace 

Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014744 
Mateřská škola Lednice, 
příspěvková organizace 

Školní asistent - personální podpora MŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014744 
Mateřská škola Lednice, 
příspěvková organizace 

Chůva - personální podpora MŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015116 
Mateřská škola Valtice, 
okres Břeclav, příspěvková 
organizace 

Školní asistent - personální podpora MŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015116 
Mateřská škola Valtice, 
okres Břeclav, příspěvková 
organizace 

Projektový den ve škole 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015116 
Mateřská škola Valtice, 
okres Břeclav, příspěvková 
organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 
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CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015116 
Mateřská škola Valtice, 
okres Břeclav, příspěvková 
organizace 

Komunitně osvětová setkávání 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015116 
Mateřská škola Valtice, 
okres Břeclav, příspěvková 
organizace 

Školní speciální pedagog - personální 
podpora MŠ  

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015292 
Základní škola Břeclav, Na 
Valtické 31A, příspěvková 
organizace 

Projektový den ve škole 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015292 
Základní škola Břeclav, Na 
Valtické 31A, příspěvková 
organizace 

Školní speciální pedagog - personální 
podpora ZŠ 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015292 
Základní škola Břeclav, Na 
Valtické 31A, příspěvková 
organizace 

Projektový den mimo školu 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015292 
Základní škola Břeclav, Na 
Valtické 31A, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně 
sociální rozvoj 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015292 
Základní škola Břeclav, Na 
Valtické 31A, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015292 
Základní škola Břeclav, Na 
Valtické 31A, příspěvková 
organizace 

Školní asistent - personální podpora 
ŠD/ŠK 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015292 
Základní škola Břeclav, Na 
Valtické 31A, příspěvková 
organizace 

Projektový den v ŠD/ŠK 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015292 
Základní škola Břeclav, Na 
Valtické 31A, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 
ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
osobnostně sociální rozvoj 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015292 
Základní škola Břeclav, Na 
Valtické 31A, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 
ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 
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CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015493 
Základní škola Zaječí, okres 
Břeclav 

Tandemová výuka v ZŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015493 
Základní škola Zaječí, okres 
Břeclav 

CLIL ve výuce v ZŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015493 
Základní škola Zaječí, okres 
Břeclav 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 
hodin/64 týdnů 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015493 
Základní škola Zaječí, okres 
Břeclav 

Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015493 
Základní škola Zaječí, okres 
Břeclav 

Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a 
deskových her 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015493 
Základní škola Zaječí, okres 
Břeclav 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015493 
Základní škola Zaječí, okres 
Břeclav 

Projektový den ve škole 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015493 
Základní škola Zaječí, okres 
Břeclav 

Projektový den mimo školu 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015493 
Základní škola Zaječí, okres 
Břeclav 

Komunitně osvětová setkávání 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015493 
Základní škola Zaječí, okres 
Břeclav 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská 
gramotnost 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015493 
Základní škola Zaječí, okres 
Břeclav 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická 
gramotnost 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 
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CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015493 
Základní škola Zaječí, okres 
Břeclav 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015714 
Mateřská škola Břeclav, 
Okružní 7, příspěvková 
organizace 

Školní asistent - personální podpora MŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011357 
Základní škola Břeclav, 
Slovácká 40, příspěvková 
organizace 

Školní asistent - personální podpora ZŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011357 
Základní škola Břeclav, 
Slovácká 40, příspěvková 
organizace 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 16 
hodin/16 týdnů 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011357 
Základní škola Břeclav, 
Slovácká 40, příspěvková 
organizace 

Projektový den ve škole 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011357 
Základní škola Břeclav, 
Slovácká 40, příspěvková 
organizace 

Školní speciální pedagog - personální 
podpora ZŠ 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011357 
Základní škola Břeclav, 
Slovácká 40, příspěvková 
organizace 

Projektový den mimo školu 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011357 
Základní škola Břeclav, 
Slovácká 40, příspěvková 
organizace 

Školní psycholog - personální podpora ZŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011357 
Základní škola Břeclav, 
Slovácká 40, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská 
gramotnost 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011357 
Základní škola Břeclav, 
Slovácká 40, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická 
gramotnost 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011357 
Základní škola Břeclav, 
Slovácká 40, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 
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CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011357 
Základní škola Břeclav, 
Slovácká 40, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011357 
Základní škola Břeclav, 
Slovácká 40, příspěvková 
organizace 

Školní asistent - personální podpora 
ŠD/ŠK 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011357 
Základní škola Břeclav, 
Slovácká 40, příspěvková 
organizace 

Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK - 16 
hodin/16 týdnů 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011357 
Základní škola Břeclav, 
Slovácká 40, příspěvková 
organizace 

Projektový den v ŠD/ŠK 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011357 
Základní škola Břeclav, 
Slovácká 40, příspěvková 
organizace 

Speciální pedagog - personální podpora 
ŠD/ŠK 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011357 
Základní škola Břeclav, 
Slovácká 40, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 
ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012052 
Základní škola T.G.Masaryka 
Moravský Žižkov, p. o. 

Tandemová výuka v ZŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012052 
Základní škola T.G.Masaryka 
Moravský Žižkov, p. o. 

Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012052 
Základní škola T.G.Masaryka 
Moravský Žižkov, p. o. 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 
hodin/64 týdnů 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012052 
Základní škola T.G.Masaryka 
Moravský Žižkov, p. o. 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012052 
Základní škola T.G.Masaryka 
Moravský Žižkov, p. o. 

Projektový den ve škole 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 
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CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012052 
Základní škola T.G.Masaryka 
Moravský Žižkov, p. o. 

Projektový den mimo školu 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012052 
Základní škola T.G.Masaryka 
Moravský Žižkov, p. o. 

Komunitně osvětová setkávání 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012052 
Základní škola T.G.Masaryka 
Moravský Žižkov, p. o. 

Školní kariérový poradce - personální 
podpora ZŠ 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012052 
Základní škola T.G.Masaryka 
Moravský Žižkov, p. o. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská 
gramotnost 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012052 
Základní škola T.G.Masaryka 
Moravský Žižkov, p. o. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická 
gramotnost 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012052 
Základní škola T.G.Masaryka 
Moravský Žižkov, p. o. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012052 
Základní škola T.G.Masaryka 
Moravský Žižkov, p. o. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně 
sociální rozvoj 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012052 
Základní škola T.G.Masaryka 
Moravský Žižkov, p. o. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012052 
Základní škola T.G.Masaryka 
Moravský Žižkov, p. o. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - projektová 
výuka 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012052 
Základní škola T.G.Masaryka 
Moravský Žižkov, p. o. 

Projektový den v ŠD/ŠK 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012052 
Základní škola T.G.Masaryka 
Moravský Žižkov, p. o. 

Projektový den mimo ŠD/ŠK 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 
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CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012052 
Základní škola T.G.Masaryka 
Moravský Žižkov, p. o. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 
ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012052 
Základní škola T.G.Masaryka 
Moravský Žižkov, p. o. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 
ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
projektová výuka 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015535 
Základní škola Lednice, 
okres Břeclav 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 32 
hodin/32 týdnů 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015535 
Základní škola Lednice, 
okres Břeclav 

Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015535 
Základní škola Lednice, 
okres Břeclav 

Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a 
deskových her 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015535 
Základní škola Lednice, 
okres Břeclav 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015535 
Základní škola Lednice, 
okres Břeclav 

Projektový den ve škole 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015535 
Základní škola Lednice, 
okres Břeclav 

Projektový den mimo školu 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015535 
Základní škola Lednice, 
okres Břeclav 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči  žáků ZŠ 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015535 
Základní škola Lednice, 
okres Břeclav 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická 
gramotnost 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015535 
Základní škola Lednice, 
okres Břeclav 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně 
sociální rozvoj 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 
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CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015535 
Základní škola Lednice, 
okres Břeclav 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015535 
Základní škola Lednice, 
okres Břeclav 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015535 
Základní škola Lednice, 
okres Břeclav 

Projektový den v ŠD/ŠK 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015535 
Základní škola Lednice, 
okres Břeclav 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 
ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
osobnostně sociální rozvoj 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015535 
Základní škola Lednice, 
okres Břeclav 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 
ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015535 
Základní škola Lednice, 
okres Břeclav 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 
ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0016046 
Základní škola Podivín, 
příspěvková organizace 

Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0016046 
Základní škola Podivín, 
příspěvková organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0016046 
Základní škola Podivín, 
příspěvková organizace 

Projektový den ve škole 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0016046 
Základní škola Podivín, 
příspěvková organizace 

Školní speciální pedagog - personální 
podpora ZŠ 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0016046 
Základní škola Podivín, 
příspěvková organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči  žáků ZŠ 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 
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CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0016046 
Základní škola Podivín, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská 
gramotnost 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0016046 
Základní škola Podivín, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická 
gramotnost 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0016046 
Základní škola Podivín, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0016046 
Základní škola Podivín, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0016046 
Základní škola Podivín, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
- DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické 
vzdělávání 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 - 
Šablony II - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 
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CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018332 
Masarykova základní škola 
Lanžhot 

Klub pro žáky ZŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 a 02/2021 - 
01/2022 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 - 
Šablony III - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018332 
Masarykova základní škola 
Lanžhot 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 a 02/2021 - 
01/2022 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 - 
Šablony III - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018332 
Masarykova základní škola 
Lanžhot 

Projektový den ve výuce (povinná 
aktivita) 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 a 02/2021 - 
01/2022 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 - 
Šablony III - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018332 
Masarykova základní škola 
Lanžhot 

Projektový den mimo školu 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 a 02/2021 - 
01/2022 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 - 
Šablony III - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018332 
Masarykova základní škola 
Lanžhot 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči  žáků ZŠ 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 a 02/2021 - 
01/2022 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 - 
Šablony III - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018332 
Masarykova základní škola 
Lanžhot 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  - 64 
hodin/64 týdnů 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 a 02/2021 - 
01/2022 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 - 
Šablony III - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018333 Mateřská škola Přítluky Školní asistent - personální podpora MŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 a 02/2021 - 
01/2022 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 - 
Šablony III - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018333 Mateřská škola Přítluky 
Projektový den ve výuce (povinná 
aktivita) 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 a 02/2021 - 
01/2022 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 - 
Šablony III - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018504 
Mateřská škola Lanžhot, 
Komenského 2 

Školní asistent - personální podpora MŠ 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 a 02/2021 - 
01/2022 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 - 
Šablony III - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018504 
Mateřská škola Lanžhot, 
Komenského 2 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 a 02/2021 - 
01/2022 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 - 
Šablony III - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018504 
Mateřská škola Lanžhot, 
Komenského 2 

Projektový den ve výuce (povinná 
aktivita) 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 a 02/2021 - 
01/2022 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 - 
Šablony III - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 
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CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018640 
Mateřská škola Tvrdonice, 
příspěvková organizace 

Projektový den mimo školu 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 a 02/2021 - 
01/2022 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 - 
Šablony III - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018640 
Mateřská škola Tvrdonice, 
příspěvková organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 a 02/2021 - 
01/2022 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 - 
Šablony III - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018640 
Mateřská škola Tvrdonice, 
příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 a 02/2021 - 
01/2022 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 - 
Šablony III - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018640 
Mateřská škola Tvrdonice, 
příspěvková organizace 

Zahraniční stáže pedagogických 
pracovníků MŠ 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 a 02/2021 - 
01/2022 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 - 
Šablony III - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018640 
Mateřská škola Tvrdonice, 
příspěvková organizace 

Projektový den ve výuce (povinná 
aktivita) 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 a 02/2021 - 
01/2022 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 - 
Šablony III - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018676 
Mateřská škola Kostice, 
příspěvková organizace 

Projektový den mimo školu 
v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 a 02/2021 - 
01/2022 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 - 
Šablony III - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018676 
Mateřská škola Kostice, 
příspěvková organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 a 02/2021 - 
01/2022 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 - 
Šablony III - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018676 
Mateřská škola Kostice, 
příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 a 02/2021 - 
01/2022 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 - 
Šablony III - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018676 
Mateřská škola Kostice, 
příspěvková organizace 

Projektový den ve výuce (povinná 
aktivita) 

v době platnosti Akčního plánu na období 
01/2020 - 01/2021 - verze 1 a 02/2021 - 
01/2022 

Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 - 
Šablony III - mimo hlavní město Praha 

aktivita jednotlivých škol 

 


