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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   písemné projednávání řídicího výboru 

Termín konání: čtvrtek 24. září až čtvrtek 8. října 2020 

Místo konání: -- 

ÚVOD 

Písemné projednávání řídicího výboru (dále jen „ŘV“) proběhlo za účelem: 

 aktualizace složení řídicího výboru, 
 schválení aktivity Environmentální výchova – udržitelná spotřeba, 
 schválení aktivity Bezpečně po silnici aneb dopravní školička. 

Členové ŘV byli osloveni e-mailem (viz příloha) a následně hlasovali prostřednictvím elektronického dotazníku 
vytvořeného na platformě google. Součástí výzvy k písemnému projednávání byly informace pro rozhodování (viz 
přílohy). Do písemného projednávání se v termínu zapojilo jedenáct členů ŘV. 

AKTUALIZACE SLOŽENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU 

Usnesení č. 1: Řídicí výbor schvaluje aktualizaci svého složení podle seznamu členů řídicího výboru. 

Výsledek hlasování: 

 Pro: 11 
 Proti: 0 
 Zdržel(a) se hlasování: 0 

Usnesení bylo přijato. 
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AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

ŘV byly společně s výzvou k písemnému projednávání zaslány podklady k aktivitám spolupráce Environmentální 
výchova – udržitelná spotřeba a Bezpečně po silnici aneb dopravní školička (viz přílohy). K první aktivitě byl za-
znamenán komentář, že se jedná o velmi zajímavé a praktické téma. K druhé že podobných vzdělávacích aktivit 
není nikdy dost. Žádné další připomínky, komentáře ani doporučení ze strany členů ŘV nebyly zaznamenány. 

Usnesení č. 2: Řídicí výbor schvaluje aktivitu Environmentální výchova – udržitelná spotřeba 
k zařazení do aktualizovaného ročního akčního plánu 2020. 

Výsledek hlasování: 

 Pro: 11 
 Proti: 0 
 Zdržel(a) se hlasování: 0 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 3: Řídicí výbor schvaluje aktivitu Bezpečně po silnici aneb dopravní školička k zařazení 
do aktualizovaného ročního akčního plánu 2020. 

Výsledek hlasování: 

 Pro: 11 
 Proti: 0 
 Zdržel(a) se hlasování: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Zapsal: David W. Novák 

Ověřil: Jaroslav Votýpka 

PŘÍLOHY 

Výzva k písemnému projednávání 

Seznam členů řídicího výboru 

Podklady pro aktivitu spolupráce Environmentální výchova – udržitelná spotřeba 

Podklady pro aktivitu spolupráce Bezpečně po silnici aneb dopravní školička 



1

David W. Novák

Od: David W. Novák <novak@pobeskydi.cz>
Odesláno: čtvrtek 24. září 2020 10:37
Komu: David W. Novák
Předmět: MAP 2 - Písemné projednávání řídicího výboru
Přílohy: MAS POBESKYDÍ (2020) - Seznam členů řídicího výboru, v 2020-10.pdf; Podklady 

pro aktivitu spolupráce (Udržitelná spotřeba).pdf; Podklady pro aktivitu spolupráce 
(Dopravní školička).pdf

Důležitost: Vysoká

Vážená paní, vážený pane, 
vážení členové řídicího výboru, 
obracíme se na Vás s prosbou o zapojení do písemného projednávání za účelem: 

‐ schválení aktualizace složení řídicího výboru, 
‐ schválení zařazení dvou nových aktivit spolupráce do aktualizovaného ročního akčního plánu 2020. 

Podklady k obojímu Vám zasílám v příloze. 
Členy řídicího výboru nadále nebudou bez náhrady Markéta Hrubišová (vlastní žádost) a Jiří Vzientek (do činnosti 
řídicího výboru se nezapojuje). Evu Škvárovou za krajský akční plán v řídicím výboru zastoupí Kristýna Žižková. 
Nové aktivity spolupráce byly projednány v pracovních skupinách a tyto s jejich předložením řídicímu výboru 
vyslovily souhlas. 
Prosím o hlasování a případné připomínky, komentáře a doporučení do 8. října 2020 prostřednictvím formuláře, 
který visí zde: https://forms.gle/qGPiUSorcXhRCSm37 
Pokud budete mít k jednotlivým bodům dotazy, pište, volejte. 
Za vyplnění děkujeme a přejeme krásný den 
Za realizační tým projektu 
David W. Novák 
 
 

 
RNDr. David W. Novák, Ph.D. 
MAS Pobeskydí, z. s. 
Místní akční plán Frýdek‐Místek II 
apoštol muzea vidlí 
Třanovice č. p. 1 
CZECHIA 
e‐mail: novak@pobeskydi.cz  
phone: +420 732 123 903 
skype: davidwnovak 
web: http://www.pobeskydi.cz/map‐frydek‐mistek/ 
Facebook: https://www.facebook.com/MAP.FM.II/ 
Photogallery: https://www.zonerama.com/mapfm 
 

 
 

 

Kliknete-li sem pravým tlačítk em myši, můžete stáhnout obrázky.  
Aplikace Outlook zabránila automatickému stažení to hoto o brázk u z  
In ternetu, aby chránila vaše osobní údaje.

 

Bez virů. www.avg.com  
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Seznam členů řídicího výboru 

 

 

Tabulka č. 1: Seznam členů řídicího výboru podle organizací 

Jméno a příjmení Organizace 

Irena Babicová Obec Baška 

Petr Baďura Město Paskov 

Alena Bařinová Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 

Renata Kubáňová Národní pedagogický institut České republiky 
(zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) 

Antonie Landová Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 

Pavel Machala Statutární město Frýdek-Místek 

Petr Martiňák Obec Horní Tošanovice 

David W. Novák MAS Pobeskydí, z. s. 

Zuzana Pavlisková MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. 

Zdeňka Platošová MAS Pobeskydí, z. s. 

Tomáš Řeha MAS Slezská brána, z. s. 

Sylva Sládečková Statutární město Ostrava 

Dalibor Šlachta Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11 

Petra Vlkošová Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace 

Jaroslav Votýpka MAS Pobeskydí, z. s. 

Kristýna Ţiţková Moravskoslezský kraj 

 

Tabulka č. 2: Seznam členů řídícího výboru podle cílových skupin 

Cílová skupina Jméno a příjmení 

Zástupce realizátora projektu David W. Novák 
Zdeňka Platošová 
Jaroslav Votýpka 

Zástupce realizačního týmu MAP David W. Novák 
Zdeňka Platošová 

Zástupce zřizovatelů škol Irena Babicová 
Petr Baďura 
Pavel Machala 
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Cílová skupina Jméno a příjmení 

Zástupce vedení škol Antonie Landová 

Zástupce učitelů Antonie Landová 

Zástupce ze školních druţin, školních klubů Alena Bařinová 

Zástupce ze základních uměleckých škol Dalibor Šlachta 

Zástupce organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času Petra Vlkošová 

Zástupce krajského akčního plánu Kristýna Ţiţková 

Zástupce rodičů Irena Babicová 
Zdeňka Platošová 
Petra Vlkošová 

Zástupce obcí, které nezřizují školu Petr Martiňák 

Lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování -- 

Zástupce ITI nebo IPRÚ Sylva Sládečková 

Zástupce MAS Tomáš Řeha 
David W. Novák 
Zuzana Pavlisková 
Zdeňka Platošová 
Jaroslav Votýpka 

Zástupce obce s rozšířenou působností Pavel Machala 

Zástupce Centra podpory projektu SRP (NPI ČR) Renata Kubáňová 

Zástupce kraje Kristýna Ţiţková 

 

Seznam členů řídicího výboru byl schválen řídicím výborem projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II procedurou 
písemného projednávání 8. října 2020 s platností od tohoto data. 
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PODKLADY PRO AKTIVITU SPOLUPRÁCE 

Prosíme o vyplnění těchto podkladů v plném rozsahu. V případě nejasností kontaktujte zástupkyně realizačního 
týmu projektu: Zdeňku Platošovou a Lenku Bury (kontakty zde). Děkujeme. 

Realizační tým projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II 

Základní informace 

Název: Environmentální výchova – udržitelná spotřeba 

Garant: 

 organizace: MAS Pobeskydí, z. s. 
 kontaktní osoba: Zuzana Zaoralová 
 kontakt: zaoralova@pobeskydi.cz; +420 605 449 004 

Bližší charakteristika 

Výchozí situace: Děti (a ani dospělí) většinou netuší, odkud pochází jídlo, které je jim dováţeno na stůl, oblečení, 
které nosí, a další spotřební zboţí, které vyuţívají v osobním ţivotě. Problematika udrţitelnosti se řeší celosvětově, 
ale v Česku je stále na počátku, zvláště na niţších stupních vzdělávání. Pokud by se děti seznámily s tímto 
tématem, mělo by to vliv na jejich spotřebitelské chování v dospělosti a mohlo by to také ovlivnit místní 
ekonomiku a udrţitelnou spotřebu v jejich regionu a podpořit jejich vztah k němu. 

Cíle: Cílem této aktivity je poskytnout dětem základní informace o udrţitelné spotřebě o zboţí, které vyuţívají 
ve svém osobním ţivotě, a o zdrojích informací o jeho původu. Aktivita by měla v dětech vzbudit zájem 
o udrţitelnou spotřebu a místní a regionální výrobky a sluţby, který snad přenesou i na své rodiče a další osoby 
ve svém okolí. 

Popis: Předmětem této aktivity je vytvoření a ověření vzdělávacího modulu Udrţitelná spotřeba ve spolupráci 
se Zeleným centrem Třanovice, které se dlouhodobě věnuje vzdělávání a výchově k udrţitelnému rozvoji s řadou 
jiných modulů, a s regionální značkou Beskydy – originální produkt. Podle zájmu škol se uskuteční pilotní akce 
(semináře či programy), které budou zacíleny na kaţdou oblast udrţitelného chování a spotřeby. Ţáci budou moci 
na vlastní oči vidět různá řemesla a udrţitelnou výrobu, kterou výrobci certifikovaných produktů do regionu 
přináší. Tyto akce, uzpůsobené věku účastníků, mohou být realizovány jako součást vzdělávání a výchovy 
v běţném školním roce nebo na příměstských táborech. Součástí aktivity je příprava výukových a informačních 
materiálů (pracovních listů, her atp.), které mohou být vyuţity ve výuce i mimo ni. Vzdělávací modul bude 
následně začleněn do nabídky Zeleného centra Třanovice. 

Výstupy a výsledky: Očekávaným výsledkem této aktivity je zvýšení informovanosti dětí (a přeneseně téţ 
dospělých) o udrţitelné spotřebě a probuzení jejich zájmu o ni a o místní a regionální výrobky a sluţby. Tohoto 
výsledku bude dosaţeno vytvořením a ověřením vzdělávacího modulu Udrţitelná spotřeba, který bude po realizaci 
aktivity začleněn do standardní nabídky Zeleného centra v Třanovicích. Uskuteční se nejméně tři pilotní vzdělávací 
akce (semináře či programy) pro nejméně 45 dětí ze tří zapojených škol a vznikne sada výukových a informačních 
materiálů.  

Území dopadu: Správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek 

Partneři: MAS Pobeskydí, z. s. 

Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace 

ŠOV Třanovice, o.p.s. 

Termín realizace: 10/2020–11/2021 

http://www.pobeskydi.cz/kontakty/
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Rozpočet: 72 000 Kč, z toho: 

 místní akční plán Frýdek-Místek II: 70 000 Kč 
 ostatní zdroje: 2 000 Kč 

Ostatní zdroje krytí rozpočtu: Vlastní zdroje 

Další informace pro hodnocení přijatelnosti 

Inovativní charakter: Aktivita je inovativní především svým tématem. Zelené centrum Třanovice 
se environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě s řadou konkrétních témat věnuje dlouhodobě, udrţitelná 
spotřeba však mezi těmito tématy chybí. MAS Pobeskydí, která je garantkou regionální značky Beskydy – 
originální produkt proto se Zeleným centrem Třanovice navázala spolupráci za účelem dosaţení společného cíle. 
Vzdělávací modul Udrţitelná spotřeba bude zcela nový, bude ověřen přinejmenším na třech školách a poté 
nabízen jako součást standardní nabídky Zeleného centra Třanovice ve spolupráci s MAS Pobeskydí. 

Soulad se strategickým rámcem priorit:  5.1: Polytechnické vzdělávání 

Další informace pro hodnocení aktivity 

Přínos k naplnění priorit: Aktivita naplňuje prioritu č. 5 a cíl č. 5.1 strategického rámce priorit, které zahrnují 
širokou škálu různých opatření v oborech přírodních věd, techniky a technologie a prakticky orientované 
matematiky, které jsou především zaměřeny na to, aby se v ţácích uvolnil jejich kreativní potenciál a neházely 
se jim klacky pod nohy v jejich tvořivosti. Aktivita odpovídá zde vyjmenovaným aktivitám rozvoj spolupráce mezi 
školami a dalšími aktéry činnými v oblasti rozvoje iniciativy, kreativity a polytechnického vzdělávání a realizace 
jednorázových i dlouhodobých akcí a aktivit k podpoře rozvoje iniciativy, kreativity, polytechnického vzdělávání 
a kariérového poradenství (exkurzí, besed a projektových dnů) a průřezovým aktivitám pořizování neinvestičních 
poloţek materiálního vybavení (pomůcek a didaktických materiálů), rozvoj personálního zázemí, včetně sdílení 
dobré praxe mezi sebou i s pedagogy z jiných škol, rozvoj spolupráce mezi školami a dalšími aktéry činnými 
v oblasti vzdělávání, výchovy a souvisejících oblastech a inovace metod, technik a nástrojů vzdělávání, výchovy 
a souvisejících oblastí. 

Přínos k rozvoji partnerství a spolupráce: Aktivita především rozvine spolupráci v oblasti environmentálního 
vzdělávání mezi MAS Pobeskydí, která garantuje regionální značku Beskydy – originální produkt, a ŠOV Třanovice, 
která se pod hlavičkou Zeleného centra Třanovice dlouhodobě věnuje vzdělávání a výchově k udrţitelnému 
rozvoji. Společně vytvoří originální vzdělávací modul zaměřený na udrţitelnou spotřebu a místní produkty 
a sluţby. Navazujícího vzdělávacího programu se následně budou účastnit školy z regionu se svými dětmi a ţáky. 
Rozvine se tím síť organizací zaměřujících se na udrţitelný rozvoj, kterou bude moţné vyuţít pro přípravu 
a realizaci navazujících aktivit spolupráce. 

Ostatní přínosy: Aktivita se zaměřuje nejen na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, ale téţ na místní 
a regionální produkty a sluţby, čímţ naplňuje prioritu č. 4 a cíl č a cíl č. 4.2, které se zaměřují na vytváření 
takových materiálních a dalších podmínek, které ţákům pomohou nalézt své vlastní místo v konkrétním tady 
a teď, aby se stali jeho plnohodnotnou součástí. Poznáním, odkud pochází zboţí a sluţby, které děti, ţáci, jejich 
rodiny a vzdálenější okolí potřebují k ţivotu, budou vytvořeny předpoklady, aby poznali místo a region, v němţ 
ţijí, a získali k němu pozitivní vztah.  Aktivita dále přispěje k vytváření sítí spolupracujících organizací a jejich 
zástupců, které mohou být prospěšné při přípravě a realizaci dalších aktivit spolupráce, s podporou místního 
akčního plánování i bez něj. Lze přitom předpokládat přímé multiplikační efekty v souvislosti s jiţ běţícími, 
připravovanými a budoucími aktivitami místního akčního plánování, k nimţ lze více vyuţívat místní produkty 
a sluţby, nejen ty, které jsou certifikovány regionální značkou Beskydy – originální produkt. Prostřednictvím sítí 
spolupracujících organizací dojde rovněţ k vzájemnému poznání dětí, ţáků, jejich učitelů a zástupců dalších 
organizací, kteří se environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě věnují. Toto poznání můţe být vyuţito nejen 
v pracovním, ale i soukromém ţivotě. 

Přílohy 

1. Rozpočet (volná forma zpracování) 

2. Indikátory (neřešit) 
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PODKLADY PRO AKTIVITU SPOLUPRÁCE 

Prosíme o vyplnění těchto podkladů v plném rozsahu. V případě nejasností kontaktujte zástupkyně realizačního 
týmu projektu: Zdeňku Platošovou a Lenku Bury (kontakty zde). Děkujeme. 

Realizační tým projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II 

Základní informace 

Název: Bezpečně po silnici aneb dopravní školička 

Garant: 

 organizace: Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace 
 kontaktní osoba: Jana Sklářová 
 kontakt: skolkanosovice@seznam.cz; +420 608 828 291 

Bližší charakteristika 

Výchozí situace: Silniční provoz a doprava patří k všednímu životu každého z nás. Snad každé dítě má doma kolo, 
koloběžku nebo trojkolku. Spoustu času přitom ke své vlastní škodě tráví u lega, pohádek a počítačů. Zdá se, 
že láska k pohybu už není samozřejmou součástí dětského života. Některé děti i ve školním věku na kole neumí 
jezdit, nenaučí se to do konce života a s dopravními předpisy se blíže seznámí až v autoškole. O vlastní 
bezpečnosti a bezpečnosti druhých v silničním provozu to platí rovněž. Nošovická škola má k dispozici vlastní 
dopravní hřiště, které by mohlo být ideálním prostředkem, kde děti nejen naučit jezdit na kole, ale také 
pohybovat se bezpečně v silničním provozu. 

Cíle: Cílem dopravní školičky je vzbudit v dětech zájem o pohyb a naučit je základním znalostem a dovednostem 
pro bezpečný pohyb v silničním provozu. Aktivita dále cílí na pedagogy mateřských škol, kterým by měla 
poskytnout prostředky k výchově k dopravní bezpečnosti. 

Popis: Aktivita sestává z několika podaktivit. Na partnerských školách nejprve proběhnou besedy k dopravní 
tematice se zástupcem Policie ČR. Poté budou mít partnerské školky možnost přijet jednotlivě se svými dětmi 
na nošovické dopravní hřiště, kde si budou moci vyzkoušet získané znalosti a dovednosti v praxi. Bude-li 
to epidemiologická situace umožňovat, partnerské školky se na dopravním hřišti setkají i společně. Na závěr 
si každá školka může aktivitu uzavřít podle sebe. Děti mohou namalovat obrázek, něco vymodelovat apod. 
Součástí aktivity bude i tvorba pracovního listu s dopravním kvízem pro děti. Pro potřeby aktivity a sdílení hřiště 
partnerským a dalším školkám bude pořízeno přibližně osm koloběžek. 

Výstupy a výsledky: Očekávaným výsledkem aktivity jsou podmínky pro rozvoj dětských znalostí a dovedností pro 
bezpečný pohyb v silničním provozu. Tohoto výsledku bude dosaženo realizací šesti besed se zástupcem Police ČR 
na každé z partnerských škol, šesti návštěv každé z nich na nošovickém dopravním hřišti a společného setkání 
všech školek tamtéž. Součástí aktivity je pořízení přibližně osmi koloběžek a tvorba pracovního listu s dopravním 
kvízem. Předpokládá se, že se do aktivity zapojí 144 dětí a dvanáct učitelů z šesti zapojených mateřských škol. 

Území dopadu: Správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek 

Partneři: Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace 

Mateřská škola Pražmo, příspěvková organizace, okres Frýdek-Místek 

Základní škola a mateřská škola Raškovice 

Mateřská škola Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

Policie ČR 

http://www.pobeskydi.cz/kontakty/
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Termín realizace: 3/2021–6/2022 

Rozpočet: 49 900 Kč, z toho: 

 místní akční plán Frýdek-Místek II: 49 900 Kč 
 ostatní zdroje: 0 Kč 

Ostatní zdroje krytí rozpočtu: -- 

Další informace pro hodnocení přijatelnosti 

Inovativní charakter: Aktivita je inovativní především propojením individuálních aktivit partnerských školek 
v oblasti dopravní výchovy. Pojítkem spolupráce je zejména nabídka využití nošovického dopravního hřiště. 
Dopravní výchově, včetně besed se zástupci Policie ČR se věnuje řada mateřských škol, pouze málo z nich však 
má možnost využít dopravního hřiště k praktické výchově. Inovativními prvky jsou také plánovaný vznik 
pracovního listu s dopravním kvízem a pořízení koloběžek pro potřeby praktické dopravní výchovy. 

Soulad se strategickým rámcem priorit:  1.1: Předškolní vzdělávání 

Další informace pro hodnocení aktivity 

Přínos k naplnění priorit: Aktivita naplňuje prioritu č. 1 a cíl č. 1.1 strategického rámce priorit, které se zaměřují 
na to, aby se mladý člověk naučil základním osobnostním a sociálním dovednostem a základům gramotností 
a kompetencí, bez nichž by sotva hladce přestoupil na základní školu a byl by v dalším životě ztracený. Aktivita 
vytváří předpoklady k naplňování priority č. 4 a cíle č. 4.1, které se kromě jiného zaměřují na bezpečnost 
v širokém slova smyslu. Odpovídá zde vyjmenovaným aktivitám: pořizování neinvestičních položek materiálního 
vybavení specifických prostor pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí, realizace jednorázových 
i dlouhodobých akcí a aktivit k rozvoji sociálních a občanských kompetencí (projektových dnů, besed a debat) 
a průřezovým aktivitám rozvoj personálního zázemí, včetně sdílení dobré praxe mezi sebou i s pedagogy z jiných 
škol, rozvoj spolupráce mezi školami a dalšími aktéry činnými v oblasti vzdělávání, výchovy a souvisejících oblastí 
a inovace metod, technik a nástrojů vzdělávání, výchovy a souvisejících oblastí. 

Přínos k rozvoji partnerství a spolupráce: Aktivita je zaměřena na rozvoj spolupráce mezi geograficky blízkými 
mateřskými školami. Pojítkem této spolupráce je využití nošovického dopravního hřiště, které bude nabídnuto 
partnerským školkám k individuálním aktivitám v oblasti dopravní výchovy. Dalšími společnými aktivitami jsou 
společné setkání na dopravním hřišti, pořízení přibližně osmi koloběžek a tvorba pracovního listu s dopravním 
kvízem. Tímto aktivita přispěje ke sbližování, částečné koordinaci a především zkvalitnění dopravní výchovy 
v partnerských mateřských školách a k vzájemné výměně informací a zkušeností, včetně příkladů dobré praxe 
mezi zapojenými učiteli. 

Ostatní přínosy: Aktivita se primárně zaměřuje na rozvoj předškolního vzdělávání a dopravní výchovy v jeho 
rámci. Kromě toho nepochybně přispěje ke sblížení spolupracujících učitelů a zapojených dětí. Učitelé se budou 
mít příležitost blíže poznat a navázat vztahy, které mohou být prospěšně nejen v dopravní výchově, ale 
v předškolním vzdělávání obecně i mimo něj. Zapojené děti budou mít rovněž příležitost se navzájem poznat, tím 
spíš, když část z nich se zakrátko potká ve spádových školách v první třídě. Prostřednictvím této aktivity budou 
vytvořeny předpoklady k jejich osobnostnímu a sociálnímu rozvoji, zejména komunikace a spolupráce 
v různorodém kolektivu. 

Přílohy 

1. Rozpočet (volná forma zpracování) 

2. Indikátory (neřešit) 


