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Název projektu: Místní akční plán II - rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska 
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Dokument obsahuje plánované aktivity v době udržitelnosti projektu.  

Aktivity budou upravovány v závislosti n dané situaci a daném okamžiku. 
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Setkání zástupců škol 
Programy pro školy v 
rámci výstav (Městské 
muzeum Rýmařov)                        
Prohlídky muzea pro 
školy v anglickém 
jazyce (Městské 
muzeum Rýmařov)                     
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v anglickém jazyce ve 
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pedagogy 
Programy pro školy v 
rámci výstav (Městské 
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školy v anglickém 
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Setkání zástupců 
školProgramy pro školy 
v rámci výstav 
(Městské muzeum 
Rýmařov)                   
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školy v anglickém 
jazyce (Městské 
muzeum Rýmařov)                       
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v anglickém jazyce ve 
spolupráci se ZŠ 
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Setkání zástupců škol 
Workshop pro ředitele 
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Setkání zástupců škol 
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škol 

Setkání zástupců 
škol 
Workshop pro 
ředitele škol 

Setkání zástupců 
škol 
Workshop pro 
ředitele škol 

Řečová výchova Setkání 
zástupců škol 
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Programy pro školy v 
rámci výstav (Městské 
muzeum Rýmařov)  
Výtvarné workshopy 
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      Řečová výchova 
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Setkání zástupců škol  
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Setkání zástupců 
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Programy pro školy v 
rámci výstav (Městské 
muzeum Rýmařov) 
Prohlídky muzea pro 
školy v anglickém 
jazyce (Městské 
muzeum Rýmařov) 

      Řečová výchova 
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Setkání zástupců škol 
Programy pro školy v 
rámci výstav (Městské 
muzeum Rýmařov)                   
Prohlídky muzea pro 
školy v anglickém 
jazyce (Městské 
muzeum Rýmařov)          
Výstava dětských prací 
na zámku v Janovicích 
(Národní památkový 
ústav)        Projektové 
dny na zámku v 
Janovicích (Národní 
památkový ústav) 

Setkání zástupců škol Setkání zástupců 
škol 

Setkání zástupců 
škol 

Řečová výchova 
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zástupců škol 
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Setkání zástupců škol 
Programy pro školy v 
rámci výstav (Městské 
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Prohlídky muzea pro 
školy v anglickém 
jazyce (Městské 
muzeum Rýmařov)          
Výstava dětských prací 
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rámci výstav (Městské 
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Setkání zástupců škol 
Programy pro školy v 
rámci výstav (Městské 
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Prohlídky muzea pro 
školy v anglickém 
jazyce (Městské 
muzeum Rýmařov)          
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na zámku v Janovicích 
(Národní památkový 
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V Rýmařově dne 29.8.2022 

      

………………………….………     …………….…………………. 

Ing. Ivana Lukešová     Mgr. Marcela Staňková  

Hlavní manažer MAP     Předseda ŘV MAP 

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 

 


