
 
 

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 a základní školy. 

Implementační projekt spolupráce škol podporující přechod dětí z „malé“ 

do „velké“ školy 

Název „Z malé do velké školy“ 

 

Ve školním roce 2019/20 vyhlašujeme rozšířenou výzvu pro základní školy (2018/19 - 

Z malotřídní do velké školy). Jejím cílem je podpořit přechod dětí z mateřské do 

základní školy a přechod žáků z 5. tříd malotřídních škol na 2. stupeň „velkých“ škol. 

Cílem je, aby žáci a jejich rodiče získali povědomí o tom, co děti při zahájení povinné 

školní docházky v základní škole čeká a co úplné základní školy v jejich okolí nabízejí 

žákům 5. tříd. A současně se připravili na úskalí, které v sobě tento přechod skrývá.  

Můžou to např. být akce jako: dny otevřených dveří nebo odpoledne praktických činností pro 

děti z MŠ a žáky 5. tříd (škola nanečisto), dopoledne fyzikálních a chemických pokusů, 

vlastivědné soutěžení, akce pro veřejnost a řada dalších. Podpořeny nebudou akce 

sportovní. 

Škola jako pořadatel získá na svůj projektový záměr paušální příspěvek ve výši 5 000 

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

dohoda bude uzavřena mezi konkrétním organizátorem a Mikroregionem Hustopečsko, 

nikoliv školou). Finanční prostředky jí budou zaslány po schválení závěrečného vyúčtování 

akce a stručné zprávy o realizaci s uvedením počtu účastníků Realizačním týmem MAP II. A 

to na základě vystavené faktury nebo sdělení v maximální výši 9 250 Kč. Pro případnou 

kontrolu na místě bude mít škola založeny nejen originály účetních dokladů, ale i prezenční 

listinu/y (vzor PL je v příloze výzvy). Pokud bude akce pořádána v prostorách mateřské či 

malotřídní školy v době vyučování, do prezenční listiny budou zaznamenány osoby žadatele, 

které se budou podílet na organizaci akce. Účast žáků mateřské či malotřídní školy potvrdí 

ředitel školy čestným prohlášením, ve kterém bude uvedeno místo, datum a název akce a 

počet žáků, kteří se akce zúčastnili. 

Po dobu realizace projektu plánujeme v každém školním roce podpořit 6 škol. Naposledy to 

bude ve školním roce 2021/22.  

Podpora přechodu z mateřské do základní školy se týká všech škol v regionu. Podpora 

přechodu z malotřídní do základní školy se týká úplných základních škol: 2x Hustopeče, 1x 

Klobouky, Kobylí, Šitbořice, Nikolčice, Velké Němčice, Velké Pavlovice.  



 
 

Každý žadatel se zavazuje, že na podpořené akci bude na pořízeném DHM nebo na 

vytvořených materiálech uvedena povinná publicita: logo EU, MŠMT nebo text, že DHM 

nebo materiál byl financován v rámci projektu MAP pro Hustopečsko. V případě, že nebude 

zakoupen DHM ani vytvořeny materiály, stačí tuto skutečnost uvést na pozvánku či program.  

Př.: Tento materiál byl pořízen/vytvořen 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: IPS ZŠ, Přechod dětí z „malé“ do „velké“ školy. 

Pro školní rok 2019/20 je termín k podávání přihlášek stanoven na období, které začíná 

23. 9. 2018 od 8:00 hod. a končí 7. 10. 2019 do 12:00 hod. Pokud bude přihláška splňovat 

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

podpořeno bude prvních 6 přihlášených škol. V dalších letech bude výběr žádostí obdobný, 

přednost však budou mít školy, které budou žádat poprvé. 

Realizace projektu může proběhnout nejdříve 15. 10. 2019, nejpozději 27. 6. 2020. 

 

Ve Velkých Pavlovicích 26. 8. 2019                                              Realizační tým projektu                                                                          


