
Vážená paní ředitelko, pane řediteli,  
  
ve dnech 26. – 28. května 2017 pořádáme opět akci Dny nad Prahou, na kterou bychom Vás a Vaše žáky rádi 
pozvali.  
 

DEN SE ŠKOLOU - pátek 26. 5. 2017  
Hry bez hranic (areál ZŠ a ZUŠ Líbeznice) 

 VÍCEBOJ školních týmů ve sportovně-zábavných disciplínách  

 TURNAJ školních týmů ve florbalu 

 VÝSTAVA nejlepších výtvarných a literárních prací dětí a žáků - účastníků soutěže, vyhlášení a 

odměnění vítězů (Nezapomeňte nám poslat práce i Vašich žáků ) 

 

Budoucnost vzdělávání v regionu (areál ZŠ a ZUŠ Líbeznice) 

 setkání ředitelů ZŠ z měst a obcí území MAS Nad Prahou, z území ORP Neratovice, ORP Kralupy nad 
Vltavou a ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

 prezentace jednotlivých škol regionu 

 prezentace realizovaných a připravovaných investičních projektů společně financovaných obcemi 
regionu  

 přínos Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v ORP Neratovice, ORP Kralupy nad Vltavou a ORP 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

 
 

DEN S RODINOU - sobota 27. 5. 2017  
Region plný zajímavostí – dopoledne  

 různé aktivity pro veřejnost ve městech a obcích celého regionu  
 
Setkání sousedů nad Prahou – odpoledne (areál CVČ Měšice) 

 prezentace škol, ZUŠ, spolků, sdružení z celého regionu nad Prahou (hudební a taneční vystoupení, 

workshopy, ukázky činností jednotlivých organizací, tombola) 

 

DEN SE SPORTEM - neděle 28. 5. 2017  
Cyklistické mistrovství MAS Nad Prahou (okolí Baště) 

 pro děti, juniory a dospělé závodníky 
 
 
Budeme velice rádi, pokud se Vaše škola zapojí a zúčastní pátečního soutěžení.  
Každá základní škola může nominovat: 

 jeden soutěžní tým pěti žáků z I. stupně na víceboj v tomto složení: 1 žák z 1. třídy, 1 žák ze 2. třídy,  
1 žák ze 3. třídy, 1 žák ze 4. třídy a 1 žák z 5. třídy. Soutěžní disciplíny budou jak znalostní tak  
i dovednostní a sportovní, 

  jeden florbalový tým složený ze žáků 4. a 5. tříd (případně mladších – dle uvážení). Hrát budou 
družstva ve složení 3 hráči + 1 brankář, je povolené hráče střídat (mít náhradníky).  

Oba soutěžní týmy musí doprovázet minimálně jeden plnoletý doprovod – pro každý tým (učitel, vychovatel, 
rodič apod.). 
Pro vítěze jsou připraveny věcné ceny, které vítězům předá zástupce Středočeského kraje!!!  
 
Dále budeme rádi, pokud byste měli zájem prezentovat zajímavé projekty, které jste v nedávné době realizovali 
nebo právě realizujete či připravujete.  
 
Prosíme o přihlášení týmů Vaší školy nejpozději do 30. 4. 2017 prostřednictvím následujícího on-line formuláře: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxXLwSqfaoudtfWMjQYJUDQRtYcZjrfvZAAO1yx14pq8S-
gg/viewform?c=0&w=1 
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