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Přehled aktivit 1. pololetí 2021 
Vzhledem k pandemii COVID-19 a uzavření škol v nouzovém stavu  
je přehled průběžně aktualizován dle daných možností realizace 

 

Červen Výjezdní setkání ředitelů partnerských organizací – Mesit - Bečva  

Květen až červen 2021 Dílničky pro MŠ – polytechnické vzdělávání pro děti MŠ v DDM Orlová – 15 akcí  

Květen až červen 2021 
„Malý farmář – exkurze na Jarošův statek“ – všechna pracoviště MŠ v rámci obce III – 15 
akcí  

Květen 2021 „Živá knihovna III“ – setkání žáků ZŠ v rámci obce III  

1. pololetí Preventivní programy pro žáky ZŠ - průběžně   

Květen 2021 Setkání dětského parlamentu se zástupci projektu  

Květen 2021 „Budkování“ – společné tvoření žáků 9. tříd, práce se dřevem  

Duben až květen 2021 „Motivační hry a čtenářské dílny“ – 7 akcí  

Duben až květen 2021 „Speak and play“ – komunikační kompetence v cizím jazyce – 8 akcí  

Duben 2021 Porada ředitelů školských zařízení v rámci obce III  



MAP II – ORP ORLOVÁ 

                                                 CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482 

Duben 2021 Jednání ŘÍDÍCÍHO VÝBORU – MěÚ Orlová  

06.04.2021 „Třídním učitelem v postcovidové době“ – živé vysílání  

26.03.2021 „Tvořivost přináší do matematiky radost“ – 2. část - seminář on-line  

19.03.2021 „Tvořivost přináší do matematiky radost“ – 1. část - seminář on-line   

Březen 2021 „Viru vzdorování“ – omalovánka č. 3   

10.03.2021 „Jak na formativní hodnocení“ – 2. část – webinář  pro učitele ZŠ on-line   

05.03.2021 „Jak na formativní hodnocení“ – 1. část – webinář  pro učitele ZŠ on-line   

02.03.2021 „Setkání výchovných a kariérových poradců“ – setkání on-line   

01.03.2021 
„Uzavření škol a co dál“ – finanční podpora ZŠ Mládí a MŠ Okružní – provoz v nouzovém 
stavu   

Únor 2021 Preventivní program „Etický kompas pro 1. stupeň“ ZŠ Mládí    

02.02.2021 
Novely právních předpisů ve školství od 01.01.2021 – školení pro ředitele škol obce III 
Orlová   

LEDEN 2021 Vydání a distribuce kalendáře na rok 2021, zpracováno v MŠ obce III Orlová    
 


