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Akční plán v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání v SO ORP Neratovice 
Aktivity akčního plánu v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání v SO ORP Neratovice byly rozděleny na aktivity jednotlivých škol, aktivity spolupráce a aktivi-
ty týkající se rozvoje infrastruktury (úzce spjaté s vyučovacím procesem). Jednotlivé aktivity jsou v souladu s následujícími prioritami a cíli MAP, přičemž Řídí-
cí výbor MAP na svém 3. setkání schválil, že roční akční plán bude sestavován na období školního roku 2017/2018 (v některých případech i s přesahem do 
roku 2016/2017). 
 

Priorita 1 – Zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání 

Cíl 1.1 Podpora spolupráce školy a rodiny 

Cíl 1.2 Vybavení MŠ pomůckami a technikou 

Priorita 2 – Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Cíl 2.1 Pořádání akcí pro pedagogy MŠ a ZŠ v oblasti inkluze 

Cíl 2.2 Podpora sociální inkluze 

Priorita 3 – Podpora vybraných oblastí vzdělávání v MŠ a ZŠ 

Cíl 3.1 Vytvoření podnětného prostředí pro děti a žáky 

Cíl 3.2 Pořádání workshopů pro pedagogy v MŠ a ZŠ ve vybraných oblastech vzdělávání 

Cíl 3.3 Podpora vzniku nových zájmových a neformálních aktivit pro děti a žáky 

Priorita 4 – Rozvoj infrastruktury MŠ a ZŠ 

Cíl 4.1 Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání  

Cíl 4.2 Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání 
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Priorita 1  Zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání 
Cíl 1. 1  Podpora spolupráce rodiny a školy 
Popis cíle:  Navázání a upevnění komunikace mezi školou a rodinou dítěte prostřednictvím různých aktivit a akcí (pořádání odborných přednášek 
   pro rodiče dětí a žáků, společná setkání dětí nebo žáků, pedagogů a rodičů, vznik a udržování webových stránek školy, osobní zapo
   jení rodičů do dění ve škole, společné plánování aktivit školy apod.). 
 

Aktivity jednotlivých škol 

Název  
aktivity 

Charakteristika 
aktivity 

Realizátor Spolupráce 
Časový 

harmonog-
ram 

Rozpočet       
(v Kč/rok) 

Indikátor 
Roční akční 

plán 
2016/2017 

Roční akční 
plán 

2017/2018 

Zdroj finan-
cování 

Soulad s 
prioritou a 
cílem MAP 

Vazba na 
další cíle 

MAP 

Velikonoční 
výstava 

Výstava prací dětí a 
žáků pro veřejnost 

ZŠ a MŠ 
Chlumín 

  4/2017 2000 100 ano ano ano 1.1 3.3 

Vánoční 
výstava 

Výstava prací dětí a 
žáků pro veřejnost 

ZŠ a MŠ 
Chlumín 

  12/2017 2000 100 ano  ano ano 1.1 3.3 

Vánoční 
koncert 

Představení výsled-
ků práce dětí  žáků - 
program 

ZŠ a MŠ 
Chlumín 

  12/2017 1000 50 ano  ano ano 1.1 3.3 

Rozsvěcení 
vánočního 
stromu 

Rozsvěcení vánoční-
ho stromu 

ZŠ a MŠ 
Chlumín 

  12/2017 2000 100 ano ano ano 1.1 3.3 

Vánoční 
jarmark 

společná setkávání 
komunity, rukodělná 
tvořivost, soutěže 

ZŠ Libiš  MŠ Libiš 12/2017 2000 74 ano ano MŠ Libiš 1.1 3.3 

Velikonoční 
jarmark 

společná setkávání 
komunity, rukodělná 
tvořivost, soutěže 

ZŠ Libiš+ MŠ 
Libiš + Klub 

kuriozit 
- 3-4/2018 2000 74 ano ano MŠ Libiš 1.1 3.3 

Pexesový 
turnaj 

Předmatematické 
činnosti 

MŠ Libiš - jaro  1000 74 ano ano MŠ Libiš 1.1 2.1 

Den dětí celodenní program MŠ Libiš - 1.6.  3000 74 ano ano MŠ Libiš 1.1 3.3 
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pro děti, ale i rodiče, 
sourozence a proro-
diče 

každý rok 

Cvičení 
rodičů s 
dětmi 

Podpora rodinných 
vztahů, aktivní a 
radostný pohyb, 
společná setkávání 
komunity. 

MŠ Libiš 
Sokolovna 

Libiš 
celoročně - 74 ano ano MŠ Libiš 1.1 3.3 

Závěrečná 
školní aka-
demie 

Ocenění vítězů vě-
domostních a spor-
tovních soutěží 

ZŠ Ing. M. 
Plesingera -
Božinova, 

Neratovice 

SD Nerato-
vice 

červen 
2017, 
2018… 

10 000 Kč 
počet 

účastníků 
ano ano 

zdroje školy 
a dotace 

obce Nera-
tovice 

1.1 3.3 

Velikonoční 
dílna 

program pro žáky a 
rodiče 

ZŠ Ing. M. 
Plesingera -
Božinova, 

Neratovice 

  
před Veli-
konocemi 

2017 
10 000 Kč 

počet 
účastníků 

ano ano 

zdroje školy 
a dotace 

obce Nera-
tovice 

1.1 3.3 

Vánoční 
dílna 

program pro žáky a 
rodiče 

ZŠ Ing. M. 
Plesingera -
Božinova, 

Neratovice 

  
před Váno-
cemi 2017 

10 000 Kč 
počet 

účastníků 
ano ano 

zdroje školy 
a dotace 

obce Nera-
tovice 

1.1 3.3 

Vánoční 
jarmark 

program pro rodiče 
a veřejnost 

ZŠ Ing. M. 
Plesingera -
Božinova, 

Neratovice 

SD Nerato-
vice 

advent 2017 10 000 Kč 
počet 

účastníků 
ano ano 

zdroje školy 
a dotace 

obce Nera-
tovice 

1.1 3.3 

Adventní 
jarmark 

Akce, do které se 
můžou zapojit všich-
ni žáci školy a před-
vést výsledky své 
práce (program pro 
rodiče a veřejnost, 
jarmark) 

ZŠ a MŠ 
Kojetice 

Obecní úřad 
Kojetice 

11 – 12/ 
2017 

7 000 Kč 

40 dětí, 40 
žáků, 13 

zaměstnan-
ců, rodiče, 
veřejnost 

cca 300 lidí 

ano ano 

zdroje školy 
a dotace 

obce Kojeti-
ce 

1.1 3.3 

Svatovítská Akce, do které se ZŠ a MŠ Obecní úřad červen 7 000 Kč 300 ano ano zdroje školy 1.1 3.3 
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pouť můžou zapojit všich-
ni žáci školy a před-
vést výsledky své 
práce (program pro 
rodiče a veřejnost, 
jarmark) 

Kojetice Kojetice 2017, 2018 a dotace 
obce Kojeti-

ce 

Podzimní 
akce 

Akce, do které se 
můžou zapojit všich-
ni žáci školy a před-
vést výsledky své 
práce ( program pro 
rodiče a děti) 

ZŠ a MŠ 
Kojetice 

Lektoři 
kroužků 

říjen a listo-
pad 2017 

4 000 Kč 150 ano ano 
zdroje školy 

Kojetice 
1.1 3.3 

Karneval 

Akce, do které se 
můžou zapojit všich-
ni žáci školy a rodi-
če, rozvíjení podni-
kavosti a iniciativy 
dětí 

Základní 
škola Obří-

ství 
  

každým 
rokem v 

únoru od 
2018 

15 000 
počet zapo-
jených osob 

ne ano OP VVV  1.1 3.3 

Velikonoční 
dílna a 
výstava 

Akce, do které se 
můžou zapojit všich-
ni žáci školy a rodi-
če, rozvíjení podni-
kavosti a iniciativy 
dětí 

Základní 
škola Obří-

ství 
  

každým 
rokem v 

dubnu od 
2018 

15 000 
počet zapo-
jených osob 

ne ano OP VVV  1.1 3.3 

Akademie 
školy 

Akce, do které se 
můžou zapojit všich-
ni žáci školy a před-
vést výsledky své 
práce ( program pro 
rodiče a veřejnost) 

ZŠ 
T.Stolzové, 

Kostelec 
nad Labem 

  květen 2017 1 000 370     ZŠ 1.1 3.3 

bazar  bazar  
ZŠ 

T.Stolzové, 
  

prosinec 
2017 

1 000 370       1.1 3.3 
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Kostelec 
nad Labem 

MDD MDD 

ZŠ 
T.Stolzové, 

Kostelec 
nad Labem 

  červen 2017 3 000 370     
dotace 

Klubu přátel 
školy 

1.1 3.3 

Den s rodiči Den s rodiči 

ZŠ 
T.Stolzové, 

Kostelec 
nad Labem 

  červen 2018 2 000 20     KPŠ 1.1   

Vánoční 
jarmark, 
Velikonoční 
jarmark 

Akce, které se kro-
mě vystoupení žáků 
školy účastní i rodiče 
- aktivně. Vyrábějí 
výrobky, které se na 
jarmarcích prodáva-
jí.  

ZŠ Tišice, 
okres Měl-

ník 

zákonní 
zástupci, 
přátelé 
školy 

prosinec, 
březen  

6000 Kč/rok 150 ne ne 

provozní 
náklady 

školy - zři-
zovatel 

1.1 3.3 

Závěrečné 
akce školní-
ho roku, 
koncerty, 
vystoupení, 
výstavy, 
výchovné 
koncerty a 
především 
pak pravi-
delný Velký 
závěrečný 
koncert  ve 
Společen-
ském domě 

Prezentování vý-
sledků celoročního 
výchovného procesu 
a zadaného V.I.P. – 
„Výročního inspirač-
ního podnětu. " 

ZUŠ Nerato-
vice 

Společenský 
dům Nera-

tovice, měs-
to Neratovi-

ce 

květen a 
červen 

2017, Velký 
závěrečný 
koncert se 
koná 20.6. 

2017 ve 
Společen-

ském domě 

Rozpočet na 
Závěrečný  
koncert je 

odhadován 
na cca 10 
000,- Kč. 
(nájem, 
zvukař, 

osvětlení, 
apod.) 

snažíme se 
o co největší 

zapojení  
žáků všech 

oborů. Škola 
má v sou-

časné době 
420 žáků.  

ano ano 

zdroje školy 
a dotace 

obce Nera-
tovice 

1.1 3.3 
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Aktivity spolupráce 

v Neratovi-
cích  

Název  
aktivity 

Charakteristika 
aktivity 

Realizátor Spolupráce 
Časový 

harmonog-
ram 

Rozpočet       
(v Kč/rok) 

Indikátor 
Roční akční 

plán 
2016/2017 

Roční akční 
plán 

2017/2018 

Zdroj finan-
cování 

Soulad s 
prioritou a 
cílem MAP 

Vazba na 
další cíle 

MAP 

Libiš našima 
očima  

Projekt v přípravě. 
Propojení všech 
generací místní 
komunity v oblasti 
výtvarných činností.  

MŠ Libiš + 
Spolek Libiš 

Knihovna 
Libiš 

závěr 
šk.roku 

2016/17 
- x ne ano MŠ Libiš 1.1 3.3 

Výchovné a 
výukové 
problémy 
dětí školní-
ho věku 

přednáška a beseda 
pro rodiče 

ZŠ Ing. M. 
Plesingera -
Božinova, 

Neratovice 

PPP Mělník jaro 2018 10 000,- Kč 
počet 

účastníků 
ano ano 

zdroje školy 
a dotace 

obce Nera-
tovice 

1.1   

Zdravé 
stravování 

přednáška a beseda 
pro rodiče 

ZŠ Ing. M. 
Plesingera -
Božinova, 

Neratovice 

Zdravá škola 
podzim 

2017 
10 000,- Kč 

počet 
účastníků 

ano ano 

zdroje školy 
a dotace 

obce Nera-
tovice 

1.1   

Den ote-
vřených 
dveří 

Den otevřených 
dveří 

ZŠ 
T.Stolzové, 

Kostelec 
nad Labem 

MŠ Kostelec 
nad Labem 

duben 2017 1 000 60     ZŠ 1.1 3.3 

Vánoční 
jarmark 
žákovských 

Vánoční jarmark 
žákovských prací na 
Svatobarborských 

ZŠ a PŠ 
Neratovice, 

p. o. 

Byškovické 
maminky, r. 

s. 
11.17 6 000 Kč 

počet 
účastníků 

ano ne 
Zdroje školy 

a dar 
1.1   
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Priorita 1  Zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání 
Cíl 1. 2  Vybavení MŠ pomůckami a technikou 
Popis cíle:  Výměna zastaralého inventáře mateřských škol a pořízení nových didaktických pomůcek a techniky pomůže pedagogům rozšířit 
   možnosti výukových metod v různých oblastech vzdělávání a výchovy. Hrací koberce, interaktivní pomůcky, pořízení a využití tabletů, 
   sklokeramických tabulí, dataprojektorů apod. umožní zařadit nové formy a činnosti v oblastech matematické, čtenářské a jazykové 
   pregramotnosti, v polytechnickém vzdělávání a jinými způsoby podpořit podnikavost, iniciativu a kreativitu dětí. 
 

Aktivity jednotlivých škol a aktivity spolupráce nebyly specifikovány. 
 
Infrastruktura 

prací na 
Svatobar-
borských 
trzích 

trzích 

Den dětí Den dětí 
ZŠ a PŠ 

Neratovice, 
p. o. 

Byškovické 
maminky, r. 

s. 
1.6.2017 2 000 Kč 

počet 
účastníků 

ano ne 
Zdroje školy 

a dar 
1.1   

Název  
aktivity 

Charakteristika 
aktivity 

Realizátor Spolupráce 
Časový 

harmonog-
ram 

Rozpočet       
(v Kč/rok) 

Indikátor 
Roční akční 

plán 
2016/2017 

Roční akční 
plán 

2017/2018 

Zdroj finan-
cování 

Soulad s 
prioritou a 
cílem MAP 

Vazba na 
další cíle 

MAP 

Školka hrou 

Interaktivní digitální 
aktivity  (ca 4 700)  
podporující rozvoj 
klíčových kompe-
tencí dítěte před-

MŠ Harmo-
nie, Nerato-

vice                 
_ 2017 280 000 Kč 

7 sad (pro 7 
odlouče-

ných praco-
višť) 

ne ano 
Grant Stře-
dočeského 

kraje 
1.2   
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Priorita 2  Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Cíl 2.1  Pořádání akcí pro pedagogy MŠ a ZŠ v oblasti inkluze 
Popis cíle:  Výměna zastaralého inventáře mateřských škol a pořízení nových didaktických pomůcek a techniky pomůže pedagogům rozšířit 
   možnosti výukových metod v různých oblastech vzdělávání a výchovy. Hrací koberce, interaktivní pomůcky, pořízení a využití tabletů, 
   sklokeramických tabulí, dataprojektorů apod. umožní zařadit nové formy a činnosti v oblastech matematické, čtenářské a jazykové 
   pregramotnosti, v polytechnickém vzdělávání a jinými způsoby podpořit podnikavost, iniciativu a kreativitu dětí. 
 

 
 
 

školníhio věku, vč. 
doplňkových mate-
riálů  

Balanční 
pomůcky 
BOBLeS 

Cvičební pomůcky 
do tříd - zpevňování 
svalů, rovnováha, 
stabilita 

MŠ Harmo-
nie, Nerato-

vice                  
_ 2017 360 000 Kč 12 sad ne ano 

Grant Stře-
dočeského 

kraje 
1.2   

Interaktivní 
tabule 

interaktivní  výuka v 
MŠ Zahrádka 

MŠ Harmo-
nie, Nerato-

vice                  
_ 2017 55 000 Kč 1 ne ano 

Grant Stře-
dočeského 

kraje 
1.2 2.2 

Vybavení 
školní za-
hrady - 
zahradní 
domek 

Vybavení školní 
zahrady - zahradní 
domek 

ZŠ a MŠ 
Chlumín 

  9.18 30000 1 ne ano zřizovatel 1.2 4.1 

Logopedic-
ké pomůcky 

Logopedické po-
můcky 

ZŠ a MŠ 
Chlumín 

  9.18 2000 4 ne  ano škola 1.2 2.2 
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Aktivity jednotlivých škol  

 

Aktivity spolupráce 

Název  
aktivity 

Charakteristika 
aktivity 

Realizátor Spolupráce 
Časový 

harmonog-
ram 

Rozpočet       
(v Kč/rok) 

Indikátor 
Roční akční 

plán 
2016/2017 

Roční akční 
plán 

2017/2018 

Zdroj finan-
cování 

Soulad s 
prioritou a 
cílem MAP 

Vazba na 
další cíle 

MAP 

Seminář  
pro peda-
gogy na 
téma inklu-
ze 

Akce, která pomůže 
pedagogům lépe se 
seznámit s proble-
matikou inkluze 

Základní 
škola Obří-

ství 
 

podzim 
2017 

30000 

počet zapo-
jených osob 
a vzniklých 

aktivit 

ne ano OP VVV 2.1  

Seminář  
pro peda-
gogy na 
téma rizi-
kové cho-
vání žáků 

Akce, která pomůže 
pedagogům lépe se 
seznámit s proble-
matikou rizikového 
chování žáků 

Základní 
škola Obří-

ství 
 jaro 2018 30 000 

počet zapo-
jených osob 
a vzniklých 

aktivit 

ne ano OP VVV 2.1  

Název  
aktivity 

Charakteristika 
aktivity 

Realizátor Spolupráce 
Časový 

harmonog-
ram 

Rozpočet       
(v Kč/rok) 

Indikátor 
Roční akční 

plán 
2016/2017 

Roční akční 
plán 

2017/2018 

Zdroj finan-
cování 

Soulad s 
prioritou a 
cílem MAP 

Vazba na 
další cíle 

MAP 

První kroky 
s dvěma 
roky 

Podpora pro začlě-
ňování dvouletých 
dětí, DVPP specifika 
práce s 2letými 
dětmi, sdílení zkuše-
ností, osobnostně 
soc.rozvoj před-
škol.pedagogů 

MŠ Libiš - 
září 2016-

červen 2018 
362.425Kč 

/projekt 
74 ano ano 

EU OPVVV 
Šablony 

2.1   

Pořádání Pořádání seminářů, ZŠ a PŠ ZŠ z jiných listopad 80 000 Kč Počet ne ano OP VVV + 2.1 3.2 
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Infrastruktura - nespecifikováno 
 
 

Priorita 2  Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Cíl 2.2  Podpora sociální inkluze 
Popis cíle:  Stavební úpravy budov a tříd (včetně úprav kvůli bezbariérovému přístupu), pořízení odpovídajícího speciálního vybavení a kompen-
   začních pomůcek pomohou dětem a žákům se SVP se lépe začlenit do školského vzdělávacího procesu. Nedílnou součástí této oblasti 
   je poskytování personální podpory a další speciální péče nezbytné pro zajištění rovného přístupu k vzdělávání. 
 

Aktivity jednotlivých škol 

seminářů, 
workshopů, 
stínování 
pro peago-
gy - pro-
blematika 
inkluze 

workshopů, stínová-
ní pro peagogy - 
problematika inkluze 

Neratovice, 
p.o. 

krajů 2017 účastníků 
(žáků a 

pedagogů) 

dotace od 
zřizovatele 

Vzdělávání 
Vzdělávací akce pro 
školy, rodiče, školská 
zařízení a NNO 

MAS Nad 
Prahou IČ: 
013 98 717 

školy/NNO Každý rok 300 000 
Počet pro-
školených 

osob 
Ano 

Kraj, obec, 
národní 

zdroje, EU, 
soukromé 

Kraj, obec, 
národní 

zdroje, EU, 
soukromé 

2.1 3.2 

Název  
aktivity 

Charakteristika 
aktivity 

Realizátor Spolupráce 
Časový 

harmonog-
ram 

Rozpočet       
(v Kč/rok) 

Indikátor 
Roční akční 

plán 
2016/2017 

Roční akční 
plán 

2017/2018 

Zdroj finan-
cování 

Soulad s 
prioritou a 
cílem MAP 

Vazba na 
další cíle 

MAP 

Logoped 
logopedická péče v 
rámci všech praco-
višť MŠ Harmonie 

MŠ Harmo-
nie, Nera-

tovice 
_ 2017 700 000 Kč  

pro 7 od-
loučených 
praovišť 

ne ano 
Grant Stře-
dočeského 

kraje 
2.2 1.2 
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Aktivity spolupráce 

 
Infrastruktura 

Název  
aktivity 

Charakteristika 
aktivity 

Realizátor Spolupráce 
Časový 

harmonog-
ram 

Rozpočet       
(v Kč/rok) 

Indikátor 
Roční akční 

plán 
2016/2017 

Roční akční 
plán 

2017/2018 

Zdroj finan-
cování 

Soulad s 
prioritou a 
cílem MAP 

Vazba na 
další cíle 

MAP 

Sdílená 
odborná 
podpora 
škol 

Roční poskytování 
personální podpory 
pro MŠ a ZŠ - speci-
ální pedagog a školní 
psycholog. 

MAS Nad 
Prahou IČ: 
013 98 717 

smluvní 
školy 

Každý rok 1 500 000 
Počet pra-

covníků 
Ano Ano 

Kraj, obec, 
národní 

zdroje, EU, 
soukromé 

2.2 2.1 

Název  
aktivity 

Charakteristika 
aktivity 

Realizátor Spolupráce 
Časový 

harmonog-
ram 

Rozpočet       
(v Kč/rok) 

Indikátor 
Roční akční 

plán 
2016/2017 

Roční akční 
plán 

2017/2018 

Zdroj finan-
cování 

Soulad s 
prioritou a 
cílem MAP 

Vazba na 
další cíle 

MAP 

Rozšíření 
školní jídel-
ny 

 
ZŠ 28. října, 
Neratovice 

 2020 1 500 000  ne ne OP VVV 2.2  

Rekon-
strukce 
dlažby před 
školou 

V rámci této aktivity 
chce ZŠ  posílit a 
rozvíjet digitální 
kompetence u dětí, 
chce přitáhnout 
jejich pozornost a 
rozvíjet jejich poten-
ciál 

Základní 
škola Obří-
ství, okres 

Mělník 

 
podzim 

2017 
250 000 

Počet po-
můcek 

ne ano OP VVV 2.2  

Oprava 
sportovního 

V rámci této aktivity 
chce ZŠ  posílit a 

Základní 
škola Obří-

 
podzim 

2017 
30 000 

Počet po-
můcek 

ne ano OP VVV 2.2  
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Priorita 3  Podpora vybraných oblastí vzdělávání v MŠ a ZŠ 
Cíl 3.1  Vytvoření podnětného prostředí pro děti a žáky 
Popis cíle:  Podpora vzniku a rekonstrukce odborných učeben, míst setkávání žáků (zájmové kluby s ohledem na podporu matematické, čtenář
   ské a jazykové gramotnosti, podporu polytechnického vzdělání, IT dovedností apod.) a pořízení odpovídajícího vybavení a pomůcek 
   s cílem více přitáhnout pozornost žáků, a tím rozvíjet jejich potenciál. 
 
 
 

areálu ZŠ 
(basketba-
lové hřiště a 
2 volejbalo-
vá hřiště) 

rozvíjet digitální 
kompetence u dětí, 
chce přitáhnout 
jejich pozornost a 
rozvíjet jejich poten-
ciál 

ství, okres 
Mělník 

Rekon-
strukce 
všech 
chodníků v 
areálu ZŠ 

inkluze-tablety 

ZŠ 
T.Stolzové, 

Kostelec 
nad Labem 

 září 2019 32 000 4 ks    2.2  

Zavlažování 
školního 
hřiště a 
zahrady 

V rámci této aktivity 
chce Základní škola 
Tišice vybavit tablety 
školu pro  žáky se 
SVP - reedukace se 
speciálním pedago-
gem 

ZŠ Tišice, 
okres Měl-

ník 
_ 2017/2018 60 000 Kč 6 ne ne OP VVV 2.2  
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Aktivity jednotlivých škol 

 
 
Aktivity spolupráce 

 
Infrastruktura 

Název  
aktivity 

Charakteristika 
aktivity 

Realizátor Spolupráce 
Časový 

harmonog-
ram 

Rozpočet       
(v Kč/rok) 

Indikátor 
Roční akční 

plán 
2016/2017 

Roční akční 
plán 

2017/2018 

Zdroj finan-
cování 

Soulad s 
prioritou a 
cílem MAP 

Vazba na 
další cíle 

MAP 

e - 
TWINNING 

Akce, do které se 
můžou zapojit všich-
ni žáci školy a před-
vést výsledky své 
práce ( program pro 
MEZINÁRODNÍ SPO-
LUPRÁCI) 

ZŠ a MŠ 
Kojetice 

NAEP celoročně 100 000 Kč 80 ano ano 
dotace 
NAEP 

3.1 3.3 

Název  
aktivity 

Charakteristika 
aktivity 

Realizátor Spolupráce 
Časový 

harmonog-
ram 

Rozpočet       
(v Kč/rok) 

Indikátor 
Roční akční 

plán 
2016/2017 

Roční akční 
plán 

2017/2018 

Zdroj finan-
cování 

Soulad s 
prioritou a 
cílem MAP 

Vazba na 
další cíle 

MAP 

Zahrada 
hrou 

Akce, do které se 
můžou zapojit všich-
ni žáci školy a před-
vést výsledky své 
práce ( program pro 
rodiče a děti) 

ZŠ a MŠ 
Kojetice 

Obecní úřad 
Kojetice, 

rodiče dětí a 
žáků, Nada-
ce Proměny 

celoročně 200 000 Kč 80 ano ano 

zdroje školy 
a dotace 

obce Kojeti-
ce a dotace 

Nadace 
PROMĚNY 

3.1 1.1, 3.3 
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Název  
aktivity 

Charakteristika 
aktivity 

Realizátor Spolupráce 
Časový 

harmonog-
ram 

Rozpočet       
(v Kč/rok) 

Indikátor 
Roční akční 

plán 
2016/2017 

Roční akční 
plán 

2017/2018 

Zdroj finan-
cování 

Soulad s 
prioritou a 
cílem MAP 

Vazba na 
další cíle 

MAP 

Moderniza-
ce infor-
mačních 
technologií 
v ZŠ 

Modernizace infor-
mačních technologií 
v ZŠ 

ZŠ 28. října, 
Neratovice 

 2017-2023 2 000 000  ano ano 
OP VVV, 

zřizovatel, 
Krajský úřad 

3.1 4.2 

Moderniza-
ce učebních 
pomůcek v 
odborných 
pracovnách 

Modernizace učeb-
ních pomůcek v 
odborných pracov-
nách 

ZŠ 28. října, 
Neratovice 

 2017-2023 600 000  ne ano 
OP VVV. 

zřizovatel 
3.1 4.2 

Dřevěné 
obložení 
obou tělo-
cvičen 

Dřevěné obložení 
obou tělocvičen 

ZŠ 28. října, 
Neratovice 

 2017 450 000  ano ne zřizovatel 3.1  

Zakoupení 
interaktivní 
techniky 

V rámci této aktivity 
chce ZŠ  posílit a 
rozvíjet digitální 
kompetence u dětí, 
chce přitáhnout 
jejich pozornost a 
rozvíjet jejich poten-
ciál 

Základní 
škola Obří-
ství, okres 

Mělník 

_ červen 2017 450 000 Kč 
Počet po-

můcek 
ne ano OP VVV 3.1  

Koutek 
environ-
mentální 
výchovy 

Revitalizace a vý-
sadba zeleně na 
školním hřišti 

Základní 
škola Obří-
ství, okres 

Mělník 

 jaro 2018 100 000 
počet reali-
zovaných 
projektů 

ne ano OP VVV 3.1 4.2 

Zakoupení 
nářadí a 

Rozvoj kompetencí 
dětí v polytechnic-

Základní 
škola Obří-

 
podzim 

2017 
25 000 

počet po-
můcek 

ne ano OP VVV 3.1 3.3 
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polytech-
nických 
stavebnic 

kém vzdělávání ství, okres 
Mělník 

Zakoupení 
deskových a 
logických 
her 

Rozvoj kompetencí 
dětí v matematice a 
polytechnickém 
vzdělávání 

Základní 
škola Obří-
ství, okres 

Mělník 

 
podzim 

2017 
15 000 

Počet po-
můcek 

ne anol OP VVV 3.1 3.3 

Vybavení 
dílen nářa-
dím 

vybavení dílen nářa-
dím 

ZŠ 
T.Stolzové, 

Kostelec 
nad Labem 

 září 2019 46 000 
počet nářa-

dí 
   3.1 3.3 

Projekt na 
podporu 
vzdělávání 

interaktivní tabule 

ZŠ 
T.Stolzové, 

Kostelec 
nad Labem 

 leden 2020 162 000 1 kus    3.1  

Vybavení 
knihovny 

čtenář-nové knihy 
do knihovny 

ZŠ 
T.Stolzové, 

Kostelec 
nad Labem 

 
listopad 

2017 
20 000 počet knih    3.1 3.3 

Otevření 
nových 
odborných 
učeben 

Otevření nových 
odborných učeben 

ZŠ a PŠ 
Neratovice 

ne 10.17 100 000 Kč Počet žáků ano ne OPVK 3.1  

Dovybavení 
keramické 
dílny 

Dovybavení kera-
mické dílny 

ZŠ a PŠ 
Neratovice 

ne 5.18 40 000 Kč Počet žáků ano ne 
OPVK, 
vlastní 

3.1 3.3 

Klavír pro 
ZUŠ  

V rámci těchto akti-
vit chce ZUŠ v Nera-
tovicích zatraktivnit 
a zefektivnit svou 
činnost. Nový klavír 
by přispěl ke zkvalit-

ZUŠ Nerato-
vice 

Město Ne-
ratovice 

2018 800 000 Kč 1ks ano ano 
dotace 

města, OP-
VVV 

3.1   
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Priorita 3  Podpora vybraných oblastí vzdělávání v MŠ a ZŠ 
Cíl 3.2  Pořádání workshopů pro pedagogy v MŠ a ZŠ ve vybraných oblastech vzdělávání 
Popis cíle:  Setkání ředitelů a pedagogických pracovníků v SO ORP Neratovice (v červnu 2016) ukázalo, že pedagogům chybí v mnohých oblas-
   tech metodická podpora a možnost konzultovat své postupy a metody s jinými kolegy. Pořádání a účast na pravidelných společných 
   interaktivních setkáních umožní pedagogům získávat nové informace, dozvídat se o příkladech dobré praxe na území ORP i mimo 
   něj, vyměňovat si zkušenosti a nacházet inspiraci pro další práci. 
 

Aktivity jednotlivých škol - nespecifikovány 
 
Aktivity spolupráce 

nění výuky a pro děti 
mohl přinést jiný 
zážitek z hraní. 

Název  
aktivity 

Charakteristika 
aktivity 

Realizátor Spolupráce 
Časový 

harmonog-
ram 

Rozpočet       
(v Kč/rok) 

Indikátor 
Roční akční 

plán 
2016/2017 

Roční akční 
plán 

2017/2018 

Zdroj finan-
cování 

Soulad s 
prioritou a 
cílem MAP 

Vazba na 
další cíle 

MAP 

Dánsko - 
návštěva 
partnerské 
školy 

Poznávání jiných 
způsobu vzdělávání 
v zahraničí (konkrét-
ně v Dánsku - ve 
městě Farum) - 
poznávací výlet žáků 
a pedagogických 
pracovníků 

ZŠ Ing. M. 
Plesingera-
Božinova, 

Neratovice 

Základní 
škola Stavn-
sholtskolen 
ve Farum 

duben 2018 120 000 Kč 

Počet 
účastníků 

(žáků a 
pedagogů) 

ne ano 
OP VVV + 
dotace od 
zřizovatele 

3.2 3.3 

Partnerství 
mezi ško-

Výměnné pobyty 
žáků a učitelů 

ZŠ 28. října, 
Neratovice 

Gymnazium 
Rybnik (Pol-

Polská škola 
každoroční 

40 000 Kč 
20 žáků a 
pedagogů 

ne ano 
OP VVV + 
dotace od 

3.2 3.3 
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Priorita 3  Podpora vybraných oblastí vzdělávání v MŠ a ZŠ 
Cíl 3.3  Podpora vzniku nových zájmových a neformálních aktivit pro děti a žáky 
Popis cíle:  Podpora vzniku pravidelných i jednorázových akcí, aktivit a kroužků pro děti a žáky se zaměřením na oblast polytechnického vzdělá
   vání, rozvoj čtenářské, matematické i jazykové gramotnosti, manuální zručnosti a různých dovedností. Akce a aktivity mohou být 
   realizovány ve spolupráci s dalšími aktéry vzdělávání z území ORP a budou určeny pro všechny děti a žáky. 
 

Aktivity jednotlivých škol 

lami v za-
hraničí 
(Polsko a 
NSR) 

sko) a zá-
kladní škola 
v Radebergu 

(NSR) 

výměnný 
pobyt žáků 
a učitelů, 
Radeberg 
plánujeme 
do budouc-

na 

zřizovatele 

Vzdělávání 
Vzdělávací akce pro 
školy, rodiče, školská 
zařízení a NNO 

MAS Nad 
Prahou IČ: 
013 98 717 

školy/NNO Každý rok 300 000 
Počet pro-
školených 

osob 
Ano 

Kraj, obec, 
národní 

zdroje, EU, 
soukromé 

Kraj, obec, 
národní 

zdroje, EU, 
soukromé 

3.2 1.2 

Název  
aktivity 

Charakteristika 
aktivity 

Realizátor Spolupráce 
Časový 

harmonog-
ram 

Rozpočet       
(v Kč/rok) 

Indikátor 
Roční akční 

plán 
2016/2017 

Roční akční 
plán 

2017/2018 

Zdroj finan-
cování 

Soulad s 
prioritou a 
cílem MAP 

Vazba na 
další cíle 

MAP 
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Fotbalový 
turnaj 

Fotbalový turnaj dětí 
a žáků 

ZŠ a MŠ 
Chlumín 

 6.17 2500 70 ano ano ano 3.3  

Školní ra-
dovánky 

Školní radovánky 
ZŠ a MŠ 
Chlumín 

 6.17 1000 50 ano ano ano 3.3 1.1 

Čteme 
dětem 

Čtenářská pregra-
motnost - synn-
chronní čtení 

MŠ Libiš - celoročně - 74 ano ano MŠ Libiš 3.3  

Pozorování 
přírody 

Setkávání s živou 
přírodou - Křečci, 
morčata, králíci, 
hnízdění online 

MŠ Libiš - celoročně 15000 74 ano ano MŠ Libiš 3.3  

Den dětí 
akce a soutěže pro 
děti 

ZŠ Ing. M. 
Plesingera -
Božinova, 

Neratovice 

AVZO Nera-
tovice 

začátek 
června 2017 

10 000,- Kč 
počet 

účastníků 
ano ano 

zdroje školy 
a dotace 

obce Nera-
tovice 

3.3  

Rozloučení 
se školou 
pro 5. a 9. 
ročníky 

Závěrečné rozlouče-
ní žáků, rodičů a 
učitelů - kulturní 
vystoupení žáků 
školy 

ZŠ 28. října, 
Neratovice 

0 
červen - 

každoročně 
30 000 200 ne ano 

zdroje školy 
a zřizovatel 

3.3  

Keramika 

Akce, do které se 
můžou zapojit všich-
ni žáci školy a před-
vést výsledky své 
práce ( program pro 
rodiče a děti) 

ZŠ a MŠ 
Kojetice 

Lektoři 
kroužků 

celoročně 20 000 Kč 150 ano ano 
zdroje školy 

Kojetice 
3.3 1.1 

Hodina TV 
navíc 

Akce, do které se 
můžou zapojit všich-
ni žáci školy a před-
vést výsledky své 
práce ( program pro 
žáky ve školní druži-

ZŠ a MŠ 
Kojetice 

MŠMT celoročně 100 000 Kč 30 ano ano 
dotace 
MŠMT 

3.3  
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ně) 

Pohybová 
výchova 
(zumbička, 
tanečky, 
triatlon) 

Akce, do které se 
můžou zapojit všich-
ni žáci i děti školy a 
předvést výsledky 
své práce ( program 
pro rodiče a děti) 

ZŠ a MŠ 
Kojetice 

Lektoři 
kroužků, 
MŠMT 

celoročně 20 000 Kč 80 ano ano 
zdroje školy 

Kojetice 
3.3  

Vánoční 
dílny a 
jarmark 

Akce, do které se 
můžou zapojit všich-
ni žáci školy , rozví-
jení podnikavosti a 
iniciativy dětí 

Základní 
škola Obří-

ství 
 

každým 
rokem v 

prosinci od 
2017 

15 000 
počet zapo-
jených osob 

ne ano OP VVV 3.3  

Noc s An-
dersenem 

Akce, která rozvíjí 
čtenářskou gramot-
nost žáků 

Základní 
škola Obří-

ství 
 

každým 
rokem v 

dubnu od 
2018 

20 000 
počet zapo-
jených osob 

ne ano OP VVV 3.3  

Atletická 
olympiáda 

Akce, do které se 
můžou zapojit všich-
ni žáci školy 

Základní 
škola Obří-

ství 
 

každým 
rokem v 

květnu od 
roku 2017 

20 000 
počet zapo-
jených osob 

ne ano OP VVV 3.3  

Dopravní 
soutěž 

Akce, do které se 
můžou zapojit všich-
ni žáci školy , rozví-
jení podnikavosti a 
iniciativy dětí 

Základní 
škola Obří-

ství 
 

každým 
rokem v 

květnu od 
roku 2017 

20 000 
počet zapo-
jených osob 

ne ano OP VVV 3.3  

Jednodenní 
jazyková 
exkurze 

Akce, která rozvíjí 
jazykovou gramot-
nost žáků a kompe-
tence pro aktivní 
používání cizího 
jazyka 

Základní 
škola Obří-

ství 
 6.18 50 000 

počet zapo-
jených osob 
a vzniklých 

aktivit 

ne ano OP VVV 3.3 3.2 

Výtvarná a Akce, která rozvíjí Základní  každým 30 000 počet zapo- ne ano OP VVV 3.3  
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Aktivity spolupráce 

fotografická 
soutěž 

kompetence žáků v 
polytechnickém a 
digitálním vzdělává-
ní 

škola Obří-
ství 

rokem od 
roku 2018 

jených osob 
a vzniklých 

aktivit 

Sportovní 
den 

Sportovní den 
ZŠ T. Stolzo-
vé, Kostelec 
nad Labem 

 červen 2017 2 000 200   KPŠ 3.3  

Pasování na 
čtenáře 

Pasování na čtenáře 

ZŠ 
T.Stolzové, 

Kostelec 
nad Labem 

  červen 2017 1 000 60     ZŠ 3.3   

Název  
aktivity 

Charakteristika 
aktivity 

Realizátor Spolupráce 
Časový 

harmonog-
ram 

Rozpočet       
(v Kč/rok) 

Indikátor 
Roční akční 

plán 
2016/2017 

Roční akční 
plán 

2017/2018 

Zdroj finan-
cování 

Soulad s 
prioritou a 
cílem MAP 

Vazba na 
další cíle 

MAP 

Sportovní 
turnaj 

Akce, do které se 
můžou zapojit všich-
ni žáci školy a rodi-
če, rozvíjení podni-
kavosti a iniciativy 
dětí 

Základní 
škola Obří-

ství 
ZŠ Libiš jaro 2018 20 000 

počet zapo-
jených osob 

ne ano OP VVV 3.3  

Výměnný 
jazykový 

Akce, která rozvíjí 
jazykovou gramot-

Základní 
škola Obří-

Vybraná 
zahraniční 

jaro 2018 350 000 
počet zapo-
jených osob 

ne ano OP VVV 3.3 3.2 
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pobyt nost žáků a kompe-
tence pro aktivní 
používání cizího 
jazyka 

ství škola 

Sport porovnání zdatnosti  

ZŠ 
T.Stolzové, 

Kostelec 
nad Labem 

ZŠ Všetaty květen 2017 2 000 40   KPŠ 3.3  

Žákovský 
parlament 

poznávání se  

ZŠ 
T.Stolzové, 

Kostelec 
nad Labem 

ZŠ Kly červen 2 000 30   KPŠ 3.3  

Tiskárna 3D exkurze 

ZŠ 
T.Stolzové, 

Kostelec 
nad Labem 

ZŠ Všetaty 2 020 13 000 60   dotace OP VVV 3.3  

Tiskárna 3D exkurze 

ZŠ 
T.Stolzové, 

Kostelec 
nad Labem 

ZŠ Kly-
Záboří 

2 020  60    3.3  

Tiskárna 3D exkurze 

ZŠ 
T.Stolzové, 

Kostelec 
nad Labem 

ZŠ  
gen.Fajtla 
Praha 9 

2 020  60    3.3  

Tiskárna 3D exkurze 

ZŠ 
T.Stolzové, 

Kostelec 
nad Labem 

ZŠ Špitálská 
Praha 9 

2 020  60    3.3  

Tiskárna 3D společné vyučování 

ZŠ 
T.Stolzové, 

Kostelec 
nad Labem 

VOŠS a SPŠS 
Praha 1 

2 021  60    3.3  
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Výrobek práce v dílnách 

ZŠ 
T.Stolzové, 

Kostelec 
nad Labem 

ZŠ Všetaty 2022 50 000 30   
dotace OP 

VVV 
3.3  

Společný 
výrobek 

práce v dílnách 

ZŠ 
T.Stolzové, 

Kostelec 
nad Labem 

ZŠ Kly-
Záboří 

2022  30    3.3  

Spolupráce 
se Základní 
a Mateř-
skou školou 
Dřísy 

Spolupráce se Zá-
kladní a Mateřskou 
školou Dřísy 

ZŠ Tišice, 
okres Měl-

ník 

Základní a 
Mateřská 
škola Dří-
sy, Dřísy 
89, Dřísy, 

277 14 

2017/2018 33 968 Kč 4 ne ne OP VVV 3.3 3.2 

Projekt 
V.I.P. - Řeka 

Výroční inspirační 
podnět (začleněný 
do ŠVP školy) pojí-
mán volně ale sou-
časně je  vždy vzta-
hován k regionu, a 
našemu městu.  V 
tomto školním roce 
je inspiračním 
předmětem "Řeka" 

ZUŠ Nerato-
vice 

Město 
Neratovice, 
Společen-
ský dům 

Neratovice 

každoroční 
plán školy 

 

trvalá snaha 
o  zapojení 
maximální-
ho počtu 

žáků 

ano ano 
dotace od 
zřizovatele 

3.3  

Den ote-
vřených 
dveří 

Akce, do které se 
můžou zapojit všich-
ni žáci školy a rodi-
če, rozvíjení podni-
kavosti a iniciativy 
dětí 

Základní 
škola Obří-

ství 

rodiče, 
obec, MŠ 

každým 
rokem v 

prosinci od 
2017 

20 000 
počet zapo-
jených osob 

ne ano OP VVV 3.3  

Vánoční 
jarmark  

Akce, do které se 
můžou zapojit všich-

Základní 
škola Obří-

Obec Obří-
ství 

každým 
rokem v 

30 000 Kč 
počet 

účastníků 
ne ano OP VVV 3.3 1.1 
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Infrastruktura 

 

 

 
Priorita 4  Rozvoj infrastruktury MŠ a ZŠ 

ni žáci školy a rodi-
če, rozvíjení podni-
kavosti a iniciativy 
dětí 

ství říjnu od 
2017 

Den dětí 

Akce, do které se 
můžou zapojit všich-
ni žáci školy a rodi-
če, rozvíjení podni-
kavosti a iniciativy 
dětí 

Základní 
škola Obří-

ství 

Obec Obří-
ství 

každým 
rokem v 

únoru od 
2018 

15  000 
počet zapo-
jených osob 

ne ano OP VVV 3.3 1.1 

Meziškolní 
sportovní 
soutěže 

Meziškolní sportovní 
soutěžení a ocenění 
vítězů 

ZŠ a PŠ 
Neratovice, 

p. o. 

ZŠ se speci-
álními tří-

dami, Měl-
ník a ZŠ 

Kralupy nad 
Vltavou, 

Jodlova 111 

září 2017 5 000 Kč 
počet 

účastníků 
ano ne 

Zdroje školy 
a dotace 
obce na 
projekt 

Zkusme to 
spolu a jinak 

V.! 

3.3 1.1 

Název  
aktivity 

Charakteristika 
aktivity 

Realizátor Spolupráce 
Časový 

harmonog-
ram 

Rozpočet       
(v Kč/rok) 

Indikátor 
Roční akční 

plán 
2016/2017 

Roční akční 
plán 

2017/2018 

Zdroj finan-
cování 

Soulad s 
prioritou a 
cílem MAP 

Vazba na 
další cíle 

MAP 

Projekt na 
podporu 
vzdělávání 

Všichni chceme zažít 
úspěch 

ZŠ 28. října, 
Neratovice 

 2017 800 000  ano ne OP VVV 3.3  
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Cíl 4.1  Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání 
Popis cíle:  Podpora výstavby nových budov a prostor, rekonstrukcí zařízení a prostor, pořízení funkčního vybavení škol za účelem zajištění kva
   itní péče o děti a dostatečné kapacity MŠ. Nedílnou součásti rozvoje infrastruktury MŠ je i revitalizace a výsadba zeleně v okolí budov 
   a na budovách (zelené zdi a střechy, zahrady) a dále úpravy venkovních prostor (hřiště, hrací prvky, osvětlení, mobiliář...). 
 

Aktivity jednotlivých MŠ jsou zahrnuty v kapitole Strategický rámec MAP  
 
 
Priorita 4  Rozvoj infrastruktury MŠ a ZŠ 
Cíl 4.2  Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání 
Popis cíle:  Podpora výstavby nových budov a prostor, rekonstrukcí zařízení a prostor, pořízení funkčního vybavení škol za účelem zajištění kva
   litní péče o žáky a dostatečné kapacity ZŠ. Nedílnou součásti rozvoje infrastruktury ZŠ je i revitalizace a výsadba zeleně v okolí budov 
   a na budovách (zelené zdi a střechy, zahrady) a dále úpravy venkovních prostor (hřiště, sportoviště, „pokusné“ zahrady a sady, hrací 
   prvky, osvětlení, mobiliář...). 
 

Aktivity jednotlivých škol – další aktivity jsou zahrnuty v kapitole Strategický rámec MAP 

Název  
aktivity 

Charakteristika 
aktivity 

Realizátor Spolupráce 
Časový 

harmonog-
ram 

Rozpočet       
(v Kč/rok) 

Indikátor 
Roční akční 

plán 
2016/2017 

Roční akční 
plán 

2017/2018 

Zdroj finan-
cování 

Soulad s 
prioritou a 
cílem MAP 

Vazba na 
další cíle 

MAP 

Přístavba JZ 
části školy 

přístavba nových 
učeben a pracovna - 
viz zpracovaný pro-
jekt 

ZŠ Ing. M. 
Plesingera - 
Božinova, 

Neratovice 

MÚ Nerato-
vice 

 
50 000 000,- 

Kč 
 ano ano IROP 4.2  

Rozšíření 
školní jídel-
ny 

rozšíření kapacity 
školní jídelny 

ZŠ Ing. M. 
Plesingera - 
Božinova, 

Neratovice 

MÚ Nerato-
vice 

 ?  ano ano IROP 4.2  
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Rekon-
strukce 
dlažby před 
školou 

Rekonstrukce dlažby 
před školou 

ZŠ 28. října, 
Neratovice 

_ 2019 
1 500 000 

Kč 
 ne ne OP VVV 4.2  

Oprava 
sportovního 
areálu ZŠ 
(basketba-
lové hřiště a 
2 volejbalo-
vá hřiště) 

Oprava sportovního 
areálu ZŠ 
(basketbalové hřiště 
a 2 volejbalová hřiš-
tě) 

ZŠ 28. října, 
Neratovice 

 2018-2020 250 000  ne ne OP VVV 4.2  

Rekon-
strukce 
všech 
chodníků v 
areálu ZŠ 

Rekonstrukce všech 
chodníků v areálu ZŠ 

ZŠ 28. října, 
Neratovice 

 2018-2020 850 000  ne ne OP VVV 4.2  

Zavlažování 
školního 
hřiště a 
zahrady 

Zavlažování školního 
hřiště a zahrady ZŠ 28. října, 

Neratovice 
 2018-2020 1 000 000  ne ne OP VVV 4.2 3.1 

Úklidový 
stroj do 
tělocvičen 

Úklidový stroj do 
tělocvičen 

ZŠ 28. října, 
Neratovice 

 2018-2020 200 000  ne ano OP VVV 4.2  

Traktor, 
sekačka na 
údržbu 
školního 
areálu 

Traktor, sekačka na 
údržbu školního 
areálu 

ZŠ 28. října, 
Neratovice 

 2018-2020 100 000  ne ano OP VVV 4.2  

Vybudování 
pracovny 
pro 2. cizí 
jazyk 

Vybudování pracov-
ny pro 2. cizí jazyk 

ZŠ 28. října, 
Neratovice 

 2019 800 000  ne ne OP VVV 4.2 3.1 
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Dovybavení
školní ku-
chvně

Po ízení pánve a

šlehače do školní
kuchvně

zŠ za. í.lna,

Neratovice
2017 300 000 ano ne z izovatel 4.2

Po ízení
bezpečn,ch
herních
prvkri

Po ízení bezpečn, ch
herních prvk

Základní
škola Ob í-

ství, okres
Mělník

jaro 2018 250 0o0

počet reali-
zovan ch
projekttj

ne ano oP VW 4.2 3,1

Herní prvky
na zahradu

herní prvky na za-
hradu

zs
T.Stolzové,
Kostelec

nad Labem

červen 2020 90 0o0 počet prvk 4.2 3.1

Mobiliá na
školní za-
hradě

Mobiliá na školní
zahradě

ZŠaPš
Neratovice

ne jaro 2018 50 000 Kč počet kusri ano ne oPVK 4.z 3:1

V sadba
nové zeleně
na šk. za-
hradě

V,sadba nové zele-
ně na šk. zahradě

ZšaPŠ
Neratovice

ne jaro 2018 40 000 Kč počet kusrj ano ne
dotace
města

4.2 3.1

p edsedkyně Říaícího rn boru MAP


