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Identifikátoř školy (Izo):
Název školy:
Letná II 535, 33805 Mýto

Registračníčísloprojektu:
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při ukončeníprojektu

Výsledek: Zt-EpŠtnÍ
Došlo ke zlepšení hodnocení oproti původnímustavu před realizací projektu.
Pokud škola realizovala. aktivity spojené s inalkátorem
iió iÓ"Počet organizaci, ve kterých.ro.ruySil" r.uuiirJJirřn.r,
a vzdclávání a proinl(luzivnost'',
jsou splncny podmínky pro naplneni
cílovó hodnoty i^J;r,li"* '
a je možnéjej vykázat v závěrečnézprávě
o .."rrJ.i p..r"řiř
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Resortní identifikátor ředitelství školy (RED IZO):
MŠsluníčko

Letná II 535, 33805 Mýto

Dotazník za školu vyplněn:

Oblasti podporované z OP VVV
podpora inkluzivního společného
/
vzdělávání

průměrnéhodnocení aktuálního stavu

Rozvoj čtenářské pregra motností
Rozvoj matematické pregra motnosti
Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí
Podpora polytechnického vzdělávání

Sociální a občanské dovedno§ti a dalšíklíČovékompete
Podpora di9itálních kompetencí pedagogických
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ve vzdě]ávání v MŠ
pedago9,1ckých pracovníkŮ ttŠ- ovpp v rozsahu
8 hodin h) ICT
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)U lL'ill ZKUsenOStr PedagogLl z rÚ:rlých ll cl/škoiských zařizení prostředn]ctvírn
vzájerrrných návštěv
2.1/9 Nové lnetody ve vzdě]ávání předškolních dětí h) ICl

