
 
 

PROJEKT Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II 

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008652 

Výzva pro školy v mikroregionu Hustopečsko – mateřské, základní a základní umělecké. 

Implementační projekt Spolupráce škol s rodiči 

Název „Přiveďme rodiče za dětmi do škol“ 

Od školního roku 2018/19 vyhlašujeme podporu školám v pořádání různých tematicky 

zaměřených akcí, jejichž cílem je vtažení rodičů do života školy nenásilnou a přirozenou 

cestou.  

Mohou to být např. koncerty žáků ZŠ pro děti z MŠ a pro rodiče, divadelní představení dětí 

MŠ a ZŠ pro veřejnost, soutěže typu škola hledá talent, tvořivá odpoledne pro děti a rodiče, 

odpoledne dětských her našich rodičů a prarodičů, odpoledne s deskovými hrami a řada 

dalších. Podpořeny nebudou akce sportovní. 

Důležitá je aktivní účast rodičů na takové akci, takže její součástí by mělo být rodičovské 

fórum či řízená diskuze, jako vhodná forma může být uspořádán i tematický workshop. 

Vítána je účast odborníka z praxe, pokud to charakter akce umožní.   

Škola jako pořadatel získá na uspořádání paušální příspěvek ve výši 10 000 Kč. Na 

odměnu pro organizátory obdrží částku 4 250 Kč (DPP 25 hod. x 170 Kč/hod.). Finanční 

prostředky jí budou zaslány po schválení závěrečného vyúčtování akce a stručné zprávy o 

realizaci s uvedením počtu účastníků Realizačním týmem MAP II. Pro případnou kontrolu na 

místě bude mít škola založeny nejen originály účetních dokladů, ale i prezenční listinu/y (vzor 

PL je v příloze výzvy). 

Po dobu realizace projektu plánujeme v každém školním roce podpořit 10 škol. Za 4 roky 

projektu tak budou mít příležitost všechny školy. Naposledy to bude ve školním roce 2021/22.  

Každý žadatel se zavazuje, že na podpořené akci bude na podpořených materiálech uvedena 

povinná publicita: logo EU, MŠMT nebo text, že nakoupený materiál byl pořízen v rámci 

projektu MAP pro SO ORP Hustopeče. V případě, že nebude zakoupen drobný majetek či 

občerstvení, stačí tuto skutečnost uvést na pozvánku či program.  

Př. Tento materiál byl pořízen v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO 

ORP Hustopeče II, popř. zkráceně MAP pro SO ORP Hustopeče II.  

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008652 

Dle pravidel povinné publicity doporučujeme užít následujících dvou vzorů: loga neměňte, 

nedeformujte, neumisťujte před ně ani za ně jiná loga, na pozadí pod logy nepoužívejte 

barevné obrázky.  



 
 

 

 

Přihlášky budou školy podávat elektronicky na formuláři, který je přílohou výzvy, na 

adresu: info@maphustopecsko.cz a následně přihlášku podepsanou ředitelem školy zašlou 

poštou na adresu: Mikroregion Hustopečsko, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče. Na 

obálce bude uveden text: Implementační projekt Spolupráce škol s rodiči. 

Pro školní rok 2018/19 je termín k podávání přihlášek stanoven na období, které začíná 

17. 10. 2018 od 8:00 hod. a končí 31. 10. 2018 do 12:00 hod. Pokud bude přihláška splňovat 

veškeré náležitosti, bude rozhodujícím kritériem okamžik jejího doručení e-mailem a 

podpořeno bude prvních 10 přihlášených škol. V dalších letech bude výběr žádostí 

obdobný, přednost však budou mít školy, které budou žádat poprvé. 

 

Ve Velkých Pavlovicích 19. 9. 2018                                       Realizační tým projektu                                                                          


