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Název projektu: Místní akční plán II - rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska 

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008608 

 

Dokument obsahuje plánované aktivity v projektu. Jedná se o návrh aktivit, které budou postupně časově i obsahově upřesňovány 

v návaznosti na naplňování stanovených priorit a jejich cílů ve Strategickém rámci MAP. 
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  AP 2022 MAP II   
    
      

 

Čtenářská 
gramotnost 

Matematická 
gramotnost 

Družiny Inkluze Ostatní 

Leden 

 Zapojení rodilého 
mluvčího do hodin 
AJ 

 Setkání PS 

 Setkání PS  Muzikohraní do ŠD a 
MŠ 

 Setkání PS 

 Řečová výchova 

 Setkání PS 

 Setkání ředitelů 
malotřídních škol 
v Horním Městě 

 Workshop „Kuchařská 
párty“ 

 Školení Legislativní 
změny ve školství 
2022 
 

Únor 

 Workshop v rámci 
čtenářské 
gramotnosti 

 Metodické kabinety 

 Zapojení rodilého 
mluvčího do hodin 
AJ 

 Deskové hry pro žáky 
škol 

 Workshop pro učitele 
„Deskové hry do 
výuky“ 

 Muzikohraní do ŠD a 
MŠ 

 

 Řečová výchova 
 

 Dotazníkové šetření 

 Zdravé štístko pro 
veřejnost 

Březen 

 Zapojení rodilého 
mluvčího do hodin 
AJ 

 Setkání PS 

 Setkání PS  Muzikohraní do ŠD a 
MŠ 

 Setkání PS 

 Řečová výchova 

 Kariérní den 

 Setkání PS 
 

 Regionální den učitelů 
25. 3.2022 

 Polytechnika hravě 



 

 
 

Duben 

 Zapojení rodilého 
mluvčího do hodin 
AJ 

 

 Hravá věda   Muzikohraní do ŠD a 
MŠ 

 Měsíc bezpečnosti  
(mobilní dopravní 
hřiště, BESIP) 

 Řečová výchova 

 Seminář syndrom 
vyhoření/ADHD  

Květen 

 2 - denní výjezd se 
vzdělávacím 
tématem 
osobnostního či 
sociálního rozvoje 

 Zapojení rodilého 
mluvčího do hodin 
AJ 

 Setkání PS 

 2 - denní výjezd se 
vzdělávacím tématem 
osobnostního či 
sociálního rozvoje 

 Muzikohraní do ŠD a 
MŠ 

 2 - denní výjezd se 
vzdělávacím tématem 
osobnostního či 
sociálního rozvoje 

 Řečová výchova 

 2 - denní výjezd se 
vzdělávacím tématem 
osobnostního či 
sociálního rozvoje 

 Hry bez hranic pro MŠ 
(kvízy, hlavolamy) 

Červen 

 Zapojení rodilého 
mluvčího do hodin 
AJ 
 

 Deskové hry pro 
školky 

 Edubus pro ZŠ  Řečová výchova 
 

 Pověsti na zámku 
Janovice 11. 6.2022 
(pověsti, historie, 
dějepis) 

Červenec 

    

 Jednání ŘV 



 

 
 

 

 

V Rýmařově dne 12. 12. 2021 

      

………………………….………     …………….…………………. 

Ing. Ivana Lukešová     Mgr. Marcela Staňková  

Hlavní manažer MAP     Předseda ŘV MAP 

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 

 


